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 ةيحضالا باتك

 ( ةيحضألا باتك ) :م

 لامتشا ثيح نم نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو < ةيحضألا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 . مومعلا دعب نوكي صوصخلاو . ةيحضألا نم معأ حبذلا نأ الإ « حبذلا ىلع امهنم لك

 تعمتجا ةيوحضأ اهلصأ ناكو ةلعفأ نزو ىلع < ىحضألا موي يف حبذي ام مسا ةغللا يفو

 ءاحلا ترسكو ءايلا يف ءايلا تمغدأو ءاي واولا تبلقف نوكسلاب امهادحإ تقبسو ءايلاو واولا

 داضلا حتفب ةيحضو « اهرسكو ةزمهلا مضب ةيحضأ : تاغل عبرآ اهيف : يعمصألا لاق

 ةيحضألا : ءارفلا لاق ىطرأو ةاطرأك ىحضأ اهعمجو ةاحضأو ايادهو ةيدهك ةيلعف نزو ىلع

 موي اذهو صوصخم تقو يف صوصخم ناويح حبذ نع ةرابع : «ةعيرشلا» يفو . ٹنؤتو رکذت

 انإ ببسلا نأل رحنلا مايأ وهو تقولااهببسو < باتكلا ءانثأ يف ركذت اهطئارشو ىحضألا

 . هيلإ مكحلا ةبسنب فرعي

 رركتيف ةنمزألااذكو < اًببس نوكي نأ ءيشلا ىلإ ءيشلا ةفاضإ يف لصألا ذإ هب تقلعتو

 فيضأ دقو «رهاظ وهو « تقولا رركتب ترركت ةيحضألا مث « لوصألا يف فرع امك هرركتب
 نأ يف عازن الو ديلا مويو ةعمجلا موي مهلوقك ناكف ‹ ىحضألا موي : لاقف همكح ىلإ بہسلملا

 . اهيلع ةالصلا دقت عانتماك هيلع يدقتلا عانتما تقولا ةيببس ىلع لدي او كلذ هببس

 ؟ريقفلا ىلع تبجول اًببس تقولا ناك ول : تلق نإف

 ةاش ىرتشا اذإ رسوما نأ ليلدب ةنكمملا ةردقلاب ةبجاو يهو بوجولا طرش ىنغلا : تلق

 قدصتي نأ هيلع ناك رقتفا مث رحنلا مايأ تضم ىتح حضي ملو رحنلا موي لوأ يف ةيحصضألل

 امك اًطرش اهماود ناكل ةرسيملا ةردقلاب تناك ولو « ةيحضألا هنع طقست الو اهتميقب وأ اهنيعب

 . ةفآ عرزلا مالطصاو جارخلاو باصنلا كالهب جارخلاو رشعلاو ةاكزلا يف

 كلج الإ بجت الو ةيحضألا حلصي ام ةميق كلمت اهتماقإ نمؤملا هب نكمتي ام ىندأ : تلق نإف

 . ةرسيملا ةردقلاب اهبوجو نأ ىلع لدف باصنلا

 ةفيظو اهنأل اذهو « رطفلا ةقدص يف امك ةنكمل اب اهبوجو ىفاني ال باصنلا طارتشا : تلق

 . رطفلا ةقدص يف امك ىنغلا هيف طرتشيف ةيرحلا وهو اهطرش ىلإ اًرظن ةيلام

 لصحت دق ةيلاملا برقلا نأل كلذك سيلو كيلمتلا بجول كلذك ناك ول : تلق نإف

۳ 



 هدلو نعو ‹ هسفن نع ىحضألا موي يف رسوم ميقم ملسم رح لك ىلع ةبجاو ةيحضألا : لاق

 - فسوي يبأ نع نيتياورلا ىدحإو نسحلاو رفزو دمحمو ةفينح يبأ لوقف بوجولا امأ .راغصلا

 ركذو ‹ -هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو « « عماوجلا» يف هركذ ةنس اهن : هنعو « - هللا مهمحر

 - هللا همحر - يواحطلا

 فالتإلاو كيلمتلا ينعأ ناعونلا لصح دقف محللاب قدصتي نأ يحضمللو « قاتعإلاك فالتإلاب

 ايندلا يف بجاولا ةدهع نع جورخلاف اهمكح امأو « ريحألا لصح قدصتي مل نإو مدلا ةقارإي

 وهو باتكلاب اهتعيرشو « هتمحرو ىلاعتو هناحبس هللا لضفب ىبقعلا يف باوثلا ىلإ لوصولاو
 . رحناو كبرل لصف # : یلاعتو هناحبس هلوق

 يف سابع نبا نع كلذ ىورو « « فاشكلا » يف اذك ةيحضتلاو ديعلا ةالص هنم دارملا : ليق

 يف هداز رهاوح مالسإلا خيش هركذاذك « روزجلا رحنلاو ديعلا ةالصلا لصأ : يأ هريسفت

 . « هطوسېم)

 يبثلا ناك» : لاق هنع - ىلاعت هللا يضر - كلام نب سنأ نع يراخبلا ىور ام وه ةّسلاو
 ( ةبجاو ةيحضألا : لاق ) :م عامجإلا دقعنا كلذ ىلعو « نيشبكب يحضأ انأو نيشبكب يحضي يب

 يف بوجولا نأل ةيحضلا اهب دارأو ةيحضألا ركذ « « هرصتخم » يف يرودقلا لاق يأ :ش

 . لحما مساب لاحلل ةيمست اذه لاق اغإو لعفلا تافص

 ال ةيلام ةبرق اهنأل ةيرحلا طرش انإ :ش ( ىحضألا موي يف رسوم ميقم ملسم رح لك ىلع ) :م

 طرشو رفاكلا يف روصتي الو ةبرق اهنأل مالسإلا طرشو « قيقرلل كلم الو كلم الب اهؤادأ حصي
 “ حضي ملو ةعس دجو نم» : يب هلوقل راسيلا طرشو « اهئادأ يف ةقشملا هقحلي رفاسملا نأل ةماقإلا

 . ًالصفم كلذ ءيجي ام ىلع ريقفلل ةعسلاب بوجولا ىلع

 ماللا نوكسو واولا مضب هدلوو ةبجاو هلوقب قلعتي :ش ( راغصلا هدلو نعو هسفن نع ) :م
 . ىثنألاو ركذلا لوانتت دلو عمج دلولاو

 يبآ نع نيتياورلا ىدحإو نسحلاو رفزو دمحمو ةفينح يبأ لوقف بوجولاامآ ) :م

 بوجولا يورو « يعازوألاو يروثلاو ةعيبرو ثيللاو كلام لاق هبو :ش ( -هللا مهمحنر-فسوي
 . يزارلا هللا دبع نب ماشهو دايز نب نسحلاو نسحلا نب دمحمو فسوي يبأ نع

 (« عماوجلا »يف هركذ ) :م ةنس ةيحضألا نأ : فسوي يبأ نعو يآ :ش ( ةنس اهنأ :هنعو ) :م

 لوقو :ش ( - هللا همحر -يعفاشلا لوق وهو ) :م فسوي وبأ هفنص هقفلا يف باتك مسا وهو :ش

 مامإلا خيشلا وهو :ش (- هللا همحر - يواحطلا ركذو ) :م . ملعلا لهأ رثكأ لاق هبو دمحأ

 ينزملا تخأ نبا يمرقلا يزنجلا يواحطلا يدزألا ةملس نب ملسم نب دمحأ رفعج وبآ ظفاحلا

٤ 



 - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبآ لوق ىلعو « ةبجاو - هللا همحر - ةفينح يبآ لوق ىلع نأ

 نم : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةنسلا هجو « فالتخالا خياشملا ضعب ركذ اذكهو . ةدكؤم ةنس

 بوجولا يفاني ةدارإلاب قيلعتلاو « اًئيش هرافظأو « هرعش نم ذخاأي الف مكنم يحضي نأ دارآ

 -هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ لوق ىلعو ةبجاو -هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ىلع نأ )م

 اهتنسو ةيحضألا بوجو يف فالتخالا يأ :ش ( فالتخالا خياشملا ضعب ركذ اذكهو ةدكؤم ةنس

 . امهلوق ىلع ةنس ةفينح يبأ لوق ىلع ةبجاو اهنإ اولاق ثيح

 هرافظأو هرعش نم ذخاأي الف يحضي نأ مكنم دارأ نم »:مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةنسلا هجو (:م

 - ةملس مأ نع بيسملا نب ديعس نع « يراخبلا الإ ةعامجلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ٩ اًئیش

 . ىهتنا « هرافظأو هرعش نع كسميلف

 هيلإو نيمرحملاب اهيبشت رحنلا موي ىلإ هرفاظأ ملقي الو هطبإ فتني الو هرعش قلحي ال دارأ

 . ءاملعلا ضعب بهذ

 نإف « دارأ نم » : ةا هلوق وهو ةدارإلاب قيلعتلا :ش ( بوجولا يفانب ةدارإلاب قيلعتلاو (:م

 . اهلعف دارأو ةيطرش « نم»

 ةدارإلاب هقلع هنأل ةيحضألا بوجو مدع ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو « يعفاشلا لوقاذكو

 . دمحأ بهذمل «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا دنسأ اًضيأ كلذبو بوجولا يفاني وهو

 بانج يبأ ثيدح نم هنع تکسو هکر دتسم» يف مكاحلاو (هدنسم» يف دمحأ ىور : تلق

 نه ثالث» : لوقي يَ هللا لوسر تعمس : لاق سابع نبا نع ةمركع نع ةبح نب ىيحي يبلكلا
 . '« ىحضلا ةالصو رحتلاو رتولا :عوطت مكل نهو ضئارف يلع

 يئاسنلا هفعض دقو يبلكلا بانج وبأ هيفو مكاحلا تكس : « هرصتخم » يف يبهذلا لاقو

 بك » : اعوفرم سابع نبا نع ةمركع نع يفعجلا رباج نع ينطقرادلا هجرخأو « ينطقرادلاو

 ةمركع نع بانج يب قيرط نم ۲١( /۲) ينطقرادلاو )١/ ۴٠١( مكاحلاو (۲۳۱ /۱) دمحأ هور : فیعض (۱)

 ينطقاردلا هجرخأ « فيعض وهو بانج وب ةيح يبأ نب ىيحي هيف « فيعض . اًعوفرم . . . سابع نبا نع

 . مهتم يفعجلاو . اعوفرم . . : سابع نبا نع ةمركع نع يفعجلا رباج قيرط نم

e 



 ةيلالا فئاظولا يف نافلتخي ال امهنأل ؛ رفاسملا ىلع تبجول ميقملا ىلع ةبجاو تناك ول اهنألو

 حضي ملو ةعس دجو نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق بوجولا هجوو . ةريتعلاك راصو ةاكزلاك

 « انالصم نبرقي الف

 قيرط نم يورو :« حيقنتلا» بحاص لاق فعضي يفعجلا رباجو « مكيلع بتكي ملو رحنلا يلع

 . لاح لک ىلع فیعض وهو رخآ

 ةيلاملا فئاظولا يف نافلتخي ال امهنأل ؛ رفاسملا ىلع تبجول ميقملا ىلع ةبجاو تناك ول اهنألو ) :م

 رفاسملا نأل امهيف نافلتخم امهنإف ةالصلاو موصلاك ةيندبلا فئاظولا نع هب زرتحا :ش ( ةاكزلاك

 . اهئادأ ىف ةقشملا هقخ

 ىلع بجت مل اهنأ ينعي ةريتعلا مكحك ةيحضألا مكح راص يأ :ش ( ةريتعلاك راصو ) :م

 ىلع ةبجاو نوكت ال رفاسملا ىلع ةبجاو نكت ملال ةيحضألا اذكف « ميقملا ىلع بجت ال رفاسللا

 : هلوقك راصف ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ اهب برقتي ةبرقامهنم ةدحاو لك يف عماجلاو ميقللا

 مزليامانلقامكاذهو . ةلعلل دكؤمو حجرم سكعلاو سكعلا نايبل ‹ ةريتعلاكو ةاكزلاك

 ‹ ةزانجلا ةالصو ءوضولاك رذنلاب مزلي ال عورشلاب مزلي امو ةالصلاو جحلاك رذنلاب عورشلاب

 مث مالسإلا ردص يف نوملسملاو ةيلهاجلا لهأ اهب برقتي بجر يف ةيلهاحجلا يف حبذت ةاش يهو

 امو ¢ ةثااث لاقو ‹ معطتو لكؤتو حبذت ةاشلاف ‹ ةقانلا دلو لو ةريتعلا : (حاضيإلا» يفو 4 حسن

 . ةيحضألا اهتخسن ةقيقعلاو ةريتعلاو ةسخرلا ةيلهاجلا يف تناك

 نبرقي الف حضي ملو ةعس دجو نم» : - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق بوجولا هجوو ) :م

 هللا لوسر لاق : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - ةريره يأ نع جرعألا نمحرلا دبع نع سابع

 نب قاحسإو ةبيش يبأ نباو دمحأ هاور انالصم نبرقي الف حضي ملو ةعس هل ناک نم » :

 يف مكاحلاو ۲١( /۲)۲ حئابذلاو ديصلا ١ يف ينطقرادلار )۹۳١۲۳ « يحاضألا » يف ةجام نبا هاور )١(

 دبع نع شايع نب هللا دبع نع بابحلا نب ديز قيرط نم (۳۸۹ /۲) جحا ةروس ريسفت يف « كردتسملا»

 قيرط نم « (۲۳۲, ۲۳۱ )٤/ يحاضألا يف مكاحلا هجرحأو . ًاعوفرم . . ةريره يبأ نع جرعألا نمحرلا

 . . شايعنب هللادبع نع بهو نبا نع هرکذ مث . هب . . . شایع نب هللا دبع نع يرقملا ديزي نب هللا دبع
 هللا ديبعو رفعج يبأ نب هللا دبعو ةعيبر نب رفعج نأ ركذ « حيقنتلا  بحاص نأ فنصملا ركذ امكو « ًافوقوم

 . باوصلاب هبشآأ وهو : لاقو <« ًافوقوم . . . ةريره يبأ نع جرعألا نع هوور رفعج يبأ نبا

 يبآ نب هللا دبعو ةقث وهو ةعيبر نب رفعج مهفلاخ دقو ةقث ديزي نب هللا دبعو مالك هيف بابحلا نب ديزو : تلق

 ءالؤه لكف حيرش نب ةويحو مامإ بهو نب هللا دبعو ةقث وهو رفعج يبأ نب هللا ديبعو مالك هيفو رفعج
 . ملعأ هللاو . ىلوأ



 « كردتسملا » يف مكاحلاو « هنس » يف ينطقرادلاو «٠ مهديناسم » يف يلصوملا ىلعي وبأو هيوهار
 . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : لاقو « جحلا ةروس يف

 اعوفرم هب شايع نب هللا دبع نع انثدح يرقملا ديزي نب هللا دبع اياحضلا يف هجرخأو
 دبع ينربخأ بهو نبا ثيدح نم هاور مث اياحضلا يف هاجرخي ملو دانسأإلا حيحص :لاقو

 هللا دبعو ةلوبقم ةقثلا نع ةدايزلاو بهو نبا هفقو اذكه : لاق « ًفوقوم هركذف هب سابع نب هللا

 . ةقثلا قوف يرقملا ديزي نبا

 سابع نب هللا دبع الإ نيحيحصلا لاجر مهلك ةجام نبا ثيدح : «حيقنتلا» يف لاقو

 سابع نب هللا دبع نع هريغو حيرش نب ةويح هاور كلذكو : لاق « ملسم دارفأ نم هنإف يئاسنلا

 . اًفوقوم هب سابع نب هللا دبع نع بهو نبا هاورو « اعوفرم

 رفعج يبأ نب هللا ديبعو ةعيبر نب رفعج يبأ نب هللا دبعو ةعيبر نب رفعج هاور كلذكو

 . باوصلاب هبشأ وهو اًقوقوم ةريره يبأ نع جرعألا نع

 نما : ثيدح يف امك بوجولا ىلع لدي ال ثيدحلا اذهو :« قيقحتلا» يف يزوجلا نبا لاقو

 ىلع لدي امن :ليقو « راسيو ىنغ يأ نيتحتفب ةعس : هلوق . ٠ انالصم نبرقي الف موثلا لكأ

 اي :لاق راسي.نب ةدرب يبأ نع بزاع نب ءاربلا نع ملسمو يراخبلا هجرحخأ ثيدح بوجولا

 ال اذه لثمو .٤كدعب دحأ نع ئزجت نلواهحبذا ١ : لاق ؟ ةعذج يدنع نإ لي هللا لوسر

 . بجاولا يف الإ لمعتسي

 كلذ لعف نمف » : ثيدحلا يف درو هنأ ليلدب ةدشلا ةماقإ يف يرجي هانعم : يزوجلا نبا لاقو

 دبع انثدح كيرش نب بيسم ا نبا نع ينطقرادلا هجرخأ رخآ ثيدح لبق « ٠ انتنس باصأ دقف

 لك ناضمرو حبذ لك ىحضألا خسن) : لب يبنلا نع يلع نع قورسم نع ةبعش نب كلما
 . كورتم كيرش نب بيسملاو ةرب فيعض هدانسإ : يقهيبلا لاقو وص

 : ليق . كيرش نب بيسملا ثيدح كرت ىلعاوعمجأ سالفلا لاق :« حيقنتلا» يف لاقو

 -ةشئاع نع جيدخ نب عفار نب نمحرلا دبع نب ةريره نعاضيأ ينطقرادلا هجرخأ

 يبعشلا نع بتكملا ديبع انث كيرش نب بيسملا قيرط نم )٤/ ۲۸١( ديصلا يف ينطقرادلا هاور :ادج فيعض )١(

 ريره قيرط نم « (۲۸۲ )٤/ دیصلا يف ًاضيأ ينطقرادلا هجرحخآو « كورتم وهو كيرش نب بيسملا هيفو : تلق

 . ةشئاع كردي ملو فيعض ريره : تلق ؛ ًاعوفرم . . . : ةشئاع نع جيدخ نب عقار نب نمحرلا دبع نبا

¥ 



 موي : لاقي . اهتقو اهيلإ فاضي ةبرق اهنألو بجاولا ريغ كرتب قحلي ال ديعولا اذه لشمو

 وه بوجولاو « دوجولاب وهو صاصتخالل ةفاضإلا نأل ؛ بوجولاب نذؤي كلذو «ىحضألا
 رفاسملا ىلع قشي بابساب صتخبي ءادألا نأ ريغ سنجل ىلإ رظنلاب ارهاظ دوجولا ىلإ يضفلا

 ءاهراضحتسا

 نيد هنإو معن» : لاق ؟ يحضأو نيدتسأ : هب هللا لوسر اي : تلاق -اهنع ىلاعت هللا يضر

 .- اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع كردي ملو فيعض وهو : لاق . ىضتقم

 ةعس نع حضي مل نم ةي هيهن هنأل :ش ( بجاولا ريغ كرتب قحلي ال ديعولا اذه لثمو ) :م
 هيفو ةبجاو اهنأ ىلع لدف « ةيحضتلا كرت وهو اًميظع اًرمآ لعف هنأ ىلع لدي هالصم نابرق نع
 . انرکذ ام ىلع رظن

 ؟ ۲ يتعافش لني مل يتنس كرت نم » : لاق الإ يبنلا نأ سيل : تلق نإف

 ةعامج عم ةلباقملا بجت اذهل « مارح ًالصأ كرتلاو « اداقتعا كرتلا ىلع لومحم كلذ : تلق

 . بجاو ةنسلا ءايحإ نأل ةنس ناذألا ناك نإو ناذألا اوكرت

 امك :ش ( ىحضألا موي : لاقي اهتقو اهيلإ فاضي ةبرق ) :م ةيحضألا نألو :ش ( اهنالو ) :م

 ةراشإلا ريكذتو بوجولاب ملعي ةفاضإلا يأ :ش ( بوجولاب نذؤي كلذو ) :م ةعمجلا موي :لاقي
 . (دوجولاب وهو) :م هيلإ فاضملا صاصتحخالا يأ :ش ( صاصتخالل ةفاضإلا نأل ) :م روكذملا رابتعاب

 ال هيف دجوي مل اذإ هنأل هيلإ فاضملا دوج وب تبثي اغنإ هيلإ فاضملاب فاضملا صاصتخالا يأ :ش

 . صاصتخالا نع ًالضف هب اقلعتم نوکی

 زاوجل نيفلكملا سنج يأ :ش ( سنجلا ىلإ رظنلاب ارهاظ دوجولا ىلإ يضفملا وه بوجولاو ) :م

 « ةنس كرت ىلع نوعمتجي ال سانلا نأل سنجل ا ىلإ رظنلاب ارهاظ دوجولا ىلإ يضفت ًضيأ ةنسلا

 . هكرتل باقعلا قاقحتسال دوجولا ىلإ ىفتنا بوجولا نأب بيجأف

 : مهلوق نع باوج اذه :ش ( اهراضحتسا رفاسملا ىلع قشي بابسأب صتخي ءادألا نأ ريغ (:م

 بابسأب صتخت ةيحضألا نأ : هريرقت « رفاسملا ىلع تبجول ميقملا ىلع ةبجاو تناك ول اهنألو

 قح يف ةالصلا نع مامإلا غارف ةياعرو ةعناملا بويعلا نم ةيلاخ ةاش ليصحت يهو طئارشب يأ

 . اهتابجاو نم هيلع قبي مل هجو ىلع رصملا لهأ

 رفاسملا ىلع قشياذهف داوسلا لهأ قح يف رحنلا موي نم يناثلا رجفلا عولط ةياعرو

 . هيلع فقأ مل (۱)



 وهام : ملعأ هللاو يور اميف ةدارإلاب دارملاو ‹ ةعمجلا ةلزنمب هيلع بجت الف « تقولا يضم توفيو

 ‹ ةخوسلم ةريتعلاو ‹ رييختلا ال وهسلا دض

 رفاسملا نع تطقس كلذك ناك اذإف بابسألا ىلإ عجري ريمضلاو اهليصحت يأ اهراضحتسا

 هنأل طوقسلاب ىلوأ اذهف « لئلا نمث ىلع ةدايزلا دنع مميتلا زاجو ءوضولا هنع طقس امك اًفيفخت

 جاتحي اهنإف ةيحضألل حلصت ةاش دجو هنأ انضرف ول رفاسملا نألو ءاملا نمث ةدايز نم اجرح ىوقأ

 ةلاح دجوي ملو جرحلل اعفد هنع تطقسف كلذ هيلع رسعتيو اهتقو ءيجي نأ ىلإ اهظفح ىلإ

 . عماجلا مدعل رفاسملا ىلع سايق هنع طقسي ملف ميقملا يف ىنعملا اذه رفسلا

 م مايأ ةثالث يهو رحنلا مايآ يأ :ش ( تقولا يضمب ) :م ةيحضألا يأ :ش ( توفیو ) :م

 ۾ رفاسملا ىلع ةيحضألا بجت الف انركذ ام ىلع كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( هیاع بجت الف)

 امك ميقملا فالخب اهراضحتسا هيلع قشي رومأل رفاسملا نع تطقس ثيح :ش ( ةعمحلا ةلزنمب)

 . انرکذ

 نم: ء5 هلوق نم هب اولدتسا امع باوج اذه :ش ( ملعأ هللاو يور اميف ةدارإلاب دارملاو م

 وهو :ش ( وهسلا دض وهام ):م دارأ نم : اب هلوقب دارملا نأ هريرقت « مكنم يحضي نأ دارأ

 دصق نم لاق هنأك راصف ةحابإلاو كرتلا نيب رييختلا دارملا سيل يأ :ش ( ريبختلا ال ) :م دصقلا

 : هلوقو أضوتيلف ةالصلا دارآ نم : هلوق يف امك بوجولا يفن ىلع لدي ال اذهو مكنم يحضي نأ

 . اذهاذكف رييختلا دري ملو دصق نم يأ لستغيلف ةعمجلا مكنم دار نم

 تناك ال اهنآ : ينعي «ةريتعلاك راصو : مهلوق نع باوج اذه :ش ( ةخوسنم ةريتعلاو ( م

 مهبتك يف ةتسلا ةمئألا ىورو « اخوسنم سيل ام بوجو مدع اهبوجو مدع نم مزليال ةخوسنم

 " ةريتع الو عرف ال » : يي هللا لوسر لاق « ةريره يبأ نع بيسملا نبا نع يرهزلا ثيدح نم
 عرفلا نع ىهن ب يبنلا نأ » : يئاسنلا ظفل يفو  مالسإلا يف » : « هدنسم ١ يف دمحأ دازو

 يف ةريتعلاو مهتيغاوطل هنوحبذيف مهل جتني ناك جاتتلا لوأ عرفلا : نيحيحصلا يفو «( ةريتعلاو

 . بجر

 ‹ هنوحبأذيف مهل جتني ناك جاتتلا لوأ عرفلا : لاق بيسملا نب ديعس نع دواد وبأ دنسأو

 مارحلا رهشألا لوأ اهنأل اهنومظعي بجر يف اهنوحبذي اوناك ةحيبذ ةريتعلاو : يذمرتلا لاقو

 . هنوحبذيف مهل جتني ناك جاتتلا لوأ عرفلاو

 ةبقع نع كيرش نب بيسملا نع ةيحضألا يف « امهيننس .٠ يف يقهيبلا مث ينطقرادلا جرخأو

 هللا لوسر لاق : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نع قورشم نع يبعشلا نع ناظقيلا نبا

 تخسنو لسغ لك ةبانجلا لسغ خسنو موص لك ناضمر موص خسنو ةقدص لك ةاكزلا تخسن ١ : هلل

۹ 



 ليق ام ىلع بجر يف ماقت ةاش يهو

 «ناكورتم ناظقيلا نب ةبقعو كيرش نب بيسللا : ينطقرادلا لاق « هافعضو “” « حبذ لك ىحضألا
 هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع ىلع اًفوقوم حاكنلا رخاوأ يف « هفنصم » يف قازرلا دبع هارو

 . - هنع یلاعت

 بجر يف اهنوحبڏي اوناک يآ :ش ( بجر يف ماقت ةاش ) :م ةريتعلا يأ :ش ( يهو )م

 يفو « مهمانصأل اهنوحبذي اوناك ةاش ةريتعلا : حاحصلا» يفو « رم ام ىلع هل اًميظعت
 هسأر ىمر ةريتع رتعأ اذإ لجرلا ناك . رياتعلا هدنع رتعت ناك يذلا منصلا ةريتعلا : «بابعلا»
 . كلذل حبذ اغإ هنأ ملعيل ضرألا نم فرش قوف منصلا ثيح ىلإ هبصنو هندب نم

 ريسفت يف نأ ىلإ هب راشأ :ش ( ليق ام ىلع ) :م ةحيبذو حبذلا لاثم ةريقعلا اضيأ رقعلاو
 . هانركذ دقو اًفالتخا ةريتعلا

 . ةبجاو يه انإو « ضرف ريغ اهنإ : لوقن نحنو «ضرفلا
 دقو ء٠ مالسلا هيلع - ميهاربإ مكيبأ ةنس اهنإف اوحض ١ مالسلا هيلع هلوق : تلق نإف

 . ةنسلا قلطأ

 . ؟بوجولا ىلع لدي ثيدحلا « يلع تبتك ثالث » : لل هلوق : تلق نإق

 :انلق . مقرآ نب ديز نع ىبعشلا دواد يبأ نع يبساحللا هللا دابع نع نيكسم نب مالس انربخأ
 ؟ اهيف انل امف : انلق « مالسلا هيلع ميهاربإ مكيبأ ةنس » : لاق ؟ يحاضألا هذهام ي هللا لوسر اي
 . ٤" ةنسح فوصلا نم هرعش لكب » : لاق ؟ فوصلاف : انلق « ةنسح ةرعش لكب » : لاق

 نع ةجام نبا جرخأو عيفن دواد يبأ مساو « اذه حصي ال : يراخبلا لاقو : يبهذلا لاقو
 انلق مقرأ نب ديز نع يبعشلا دواد يبأ نع يبساحملا هللا دبع نب هللا ذئاع نع نيكسم نب مالس
 الام : اولاق « - مالسلا هيلع - ميهاربإ مكيبأ ةنس » : لاق ؟ يحاضألا هذه ام : الك هللا لوسر اي

 ناظقيلا نب ةبتع نع كيرش نب بيسملا ان حضاو نب بيسملا قيرط نم )٤/ ۸٠( ينطقرادلا هاور : ادج رکنم (۱)

 قيرط نمأضيأ هاورو « نيكورتملا ةلسلس هذهو : تلق « اًعوفرم . . يلع نع قورسم نع يبعشلا نع
 . اضيأ كورتم ثراحلاو ناظقي نب ةبتع نع ناهبن نب ثراحلا

 نع دواد يبآ نع هللا ذئاع انث نيكسم نب مالس قيرط نم (۳۱۲۷) مقر ثیدح ۱١٤١( /۲) ةجام نبا هجرخآ (۲)
 . كورتم وهو ثراحلا نب عيفن دواد وبآ هيف : تلق . ًاعوفرم . . مقر نبديز

٠ 



 ‹ رجلا وه كلام لاو ‹ كلم اب الإ ىدأتت ال ةيلام ةفيظو اهنأل ؛ ةيرحلاب بوجولا صتخا امنإو

 «ةعسلا طارتشا نم انيور ال راسيلاو ء انيب ال ةماقإلابو « ةبرق اهنوكل مالسرلابو

 . یهتنا ' « ةنسح ۃرطق لکب » : لاق ؟ اهیف

 . مازلإلا كرتشم رتشم هنإ : لوقيف «ميهاربإ مكيبأ ةنس اهنإف اوحض » : هلوق عم حص نئلو

 يف ةكولسملا ةقيرطلا يه ةنسلاف « هتقيرط يأ ميهاربإ مكيبأ ةنس اهنإف اوحض : هلوق نإف

 . نيدلا

 سانلا اهاري نأ ةفاخم نيتنسلاو ةنسلا نايحضي ال اناك رمعو ركب ابأ نأ»: يور : تلق

 .(ةبجأو

 يبأ نع يبعشلا نع ليعامسإو فرطمو هيبأ نع يروشلا نع يقهيبلا ىور : تلق نإإف

 نايحضي ال - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمعو ركب ابأ تيأر وأ تكردأ : لاق يرافغلا ةحيرش

 . يباحص ةحيرش وبأو . امهب يدتقي نأ ةهارك مهيدح ضعب يف

 نتسي نأ ةيشخ امهلهأ نع نايحضي امو - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمعو ركب ابأ تيأر :لاق

 نع فرطم انثدح : لاق انثدح ًارمتعم نإ : ديعس نب ىيحيل : تلق . سالفلا لاق . امهب

 هنأ ىبحي هب ديري يلمحلا رمع نع يبعشلا نع هثيدح لثم اذه: لاقف ؟ةحيرش يبأ نع يبعشلا

 ىهتنا . كاذ يف أطخأ امك اذه يف اطخأ

 ةبجاو سانلا اهاري نأ ةفاخم راسعإلا ةلاح يف نايحضي ال اناك امهنأ هباوجف حص نئلو

 . نيرسعملا ىلع

 ( اهنأل ) :م باتكلا لوأ ىف ةروكذملا طورشلاب اذه : :ش ( ةيرحلاب بوجولا صتخا امنو ) :م

 كلي ال دبعلا نأل سش( را وه كلااوب كلابالإ ىدأت ال ةا ةفبتو ):م ةيحسضألا نال يأ :ش

 سيل رفاكلاو :ش ( ةبرق اهنوكل ):م مالسإلاب بوجولا صتخا يآ :ش ڈ ( مالسإلابو ) :م اًئیش

 هب راشآ :ش ( انیب امل ) :م < ًاضيأ ةماقإلاب بوجولا صتخا يأ :ش ( ةماقإلابو ) : :م ‹ اهلهأ نم

 صتخاو يأ ءزجلاب :ش ( راسيلاو ) :م هرخآ ىلإ بابسأب صتخي ءادألا نأ ريغ هلوق ىلإ

 دجو نم» : ةي هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( ةعسلا طارتشا نم انيور امل ) :م راسيلاب اًضيأ بوجولا

 . ثيدحلا .٠ . . ةعس

 . وه راشأ امك ظفللا اذهب ةجام نبا دنع هدجأ مل (۱)

۱۲ 



 اهنأل ؛ ىحضألا موي وهو تقولابو «موصلا يف ذ رم دقو ‹ رطفلا ةقدص هب بجي ام هرادقمو

 هيلع بوجولا ىف ذ لصأ هنأل ؛ هسفن نع بجو . ىلاعت هللا ءاش نإ هرادقم نيبنسو « هب ةصتخم

 ‹ رطفلا ةق ةقدص يف امك هب قحلیف هسفن ینعم يف هنأل ؛ ريغصلا هدلو نعو « هانيب ام ىلع

 وهو :ش ( رطفلا ةقدص هب بجي ام ) :م بابلا اذه يف راسيلا رادقم يأ :ش ( هرادقمو ) :م
 «سانجألا» یفو « هحالسو همداخو هتوسکو هثاثأو هلزنم نع ًالضاف مهرد يت ئام رادقم كلي نأ

 وآ كلذ فرص هريغ هل لام ال رثكأو مهرد اتتام هلو ىحضألا موي ءاج هنأ : ينوراهلا نع لقن
 هل نيد الو مهرد يتثام دافتسا مث هل لام الو ىحضألا موي ءاج نإو ةيحضألا هيلع بجي مل هادأ

 . ةيحضألا هيلع تبجو تقولا يضم لبق

 ناك اذإ تاعيبملاو تاراقعلا يف نإ :(طيحملا» باتك بحاص يزارلا قاقدلا يلع وبآ ركذو

 مساقلا يبآ»و ؛يزارلا يلع يحاضأ» يفو . هلخد ىلإ رظني اغنإو هتميق ىلإ رظني ال لجرلل اكلم
 . ةعتمألا رئاس يف امك اهلخد ال اهتميق ربتعي هنأ : «ينارفعزلا هللا دبع يبآ»و « يبرحلا

 ىحضألا موي ءاجف مهرد اتئام هتميق بطح هدنع ارابخ ناك ولو : قاقدلا يلع وبأ لاق
 لام الو هيف أرقي نمم وهو مهرد اتام هتميق نآرق فحصم هل ناک ولو « ةيحضألا هيلع هدنع كلذو
 لام الو هیفأرقی نم وهو مهرد اتئام هتمیق نآرق فحصم هل ناک ولو « هيلع ةيحضأ الف هريغ هل
 هنأ الإ أرقي نأ نسحي نمم ناك نإف ةيحضألا هيلع هيف أرقي ال ناك نإو هيلع ةيحضأ الف هريغ هل
 اهتميق ثيدحو هقف بتك هدنع ناك نإو « هيلع ةيحضأ الف ‹ هلمعتسي الو هأرقي الف هيف نواهتي

 الو هدنع ناك نإو . هيلع ةيحضأ الف هلمعتسيو هعفني نمم ملعلا لهآ نم وهو « مهرد يتئام
 ىنغ « بدألاو موجنلاو بطلا بتك بحاصو سانجألا نم انه ىلإ ةيحضألا هيلعف كلذ نسحي
 . مهرد يتئام اهتميق ناک نآ اهب

 م . رطفلا ةقدص باب يف راسيلا مكح نايب رم دقو يأ :ش ( موصلا يف رم دقو ) :م
 ةصتخم اهنأل ؛ ىحضألا موي وهو ) :م . اًضيأ تقولاب بوجولا صتحخاو يأ رج لاب :ش ( تقولابو)
 يأ :ش ( یلاعت هللا ءاش نإ هرادقم نیبنسو ) :م ىحضألا مويب ةصتخم ةيحضألا نأل يأ :ش ( هب

 . تقولا رادقم

 بوجولا يف لصأ هنأل ) :م ‹ فلكملا سفن نع ةيحضألا بجي يأ :ش ( هسفن نع بجو ) : م

 . ملسم رح لک ىلع بجیو هلوق ىلإ هب راشآ :ش ( هانیب ام ىلع هيلع

 هنأل هسفن ىنعم يف ريغصلا هيلو نأل يأ :ش ( هسفن ىنعم يف هنأل ؛ ريغصلا هدلو نعو ) :م
 ةيرقامهنم دحاو لك نأل :ش ( رطفلا ةقدص يف امك هب قحليف ) :م هلكب قحلم ءيشلاو هؤزج

 . هجولا اذه يف نيريظن اناكف ديعلا مويب تقلعت ةيلام
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 وهو هدلو نع بجي ال هنآ : هنع يورو . - هللا امهمحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور هذهو

 يف نادوجوم امهو . هيلع يليو ةنوي سأر كانه ببسلا نأل ؛ رطفلا ةقدص فالخب ةياورلا رهاظ

 ال اذهلو ريغلا ببسب ريغلا ىلع بجت ال نأ برقلا يف لصألاو « ةضحم ةبرق هذهو « ريغصلا

 هیصو وأ هوبآ هنع يحضب لام ریغصلل ناک نِإو . هرطف ةقدص هنع بجي ناک نو هدبع نع بجت

 . - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هلام نم

 کک
 هدلو نع بألا ىلع بوجولا يأ :ش (-هللا امهمحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور هذهو (:م

 م ةياورلا رابتعاب ةراشإإلا تبث امو « ةفينح يبأ نعدرجلا يف نسحل ا اهاور ةياور ريخصلا

 حبذ نأ يآ :ش ( هدلو نع بجي ال هنآ ) :م ‹ لصألا يف ةفينح يبآ نع يأ :ش ( هنع يورو)

 . بألا ىلع بجت ال ةيحضألا

  ) ieناخ يضاق لاق ةفينح يبآ نع ةياورلا رهاظ وه اذه يأ :ش ( ةياورلا رهاظ وهو :
 كانه ببسلا نأل (:م ‹ هدلو نع هيلع بج ثیح :ش ( رطفلا ةقدص فالخب ) :م ‹ ىوتفلا هيلعو (

 هرمأ یلوتی نأ هيلع يليو هتنؤم هيلع بجت يأ « لجرلا .

 (هذهو ):م ‹ ريخصلا يف نادوجوم ةيالولاو ةنؤملا يأ :ش ( ريغصلا يف نادوجوم امهو ) :م

 ةبئاش ريغ نم برلل دبعلا نم ةقارإلا نأل ةصلاخ يأ :ش ( ةضحم ةبرق ) :م ةيحضألا يأ :ش

 ىلإ هب برقتي « ىلاعت هللا ىلإ هب برقتي امك لاما نأل لاملاب قدصتلا كلذك الو « ةكراشمو

 ماقأ ذإ ريغلا بسب ريغلا ىلع بجي نأ زاجف ‹ ةضحم ةبرق رطفلا ةقدص يف نوكي الف « دابعلا

 . رطفلا ةقدص ماق دقو ليلدلا

لا ىلع بجت ال نأ ) :م ةبرق عمج ءارلا حتفو فاقلا مضب :ش ( برقلا يف لصألاو (:م
 ريغ

 :ش ( هدبع نع بجت ال ) :م ريغلا ببسب هيلع بوجولا مدع نوكلر يأ :ش ( اذهلو . ريغلا ببسب

 . هدبع نع ىلوملا ىلع ةيحضألا بجي ال يأ

 ةبرقب تسيل اهنإ : انلق امل :ش ( هرطف ةقدص ) :م دبعلا نع يأ :ش ( هنع بجی ناک نإو )م

 هلام نم هیصو وآ هوبآ هنع يحض لام ریغصلل ناک نإو ) :م ریغلا بہسب هيلع بجی نأ زوجیف ةضحم

 . عوطت هنإف محللاب قدصتلا امأو مدلا ةقارإ وه بجاولا

شألاب همحل لدبتسيو ريغصلا معطي نأ يغبنيف عوطتلا لمتحي ال : ريغصلا لاقو
 يتلا ءاي

 . ( ةفحتلا » يف اذك ةيحضألا دلج يف امك « اهنايعأ ءاقب عم ريغصلا اهب عفتني
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 ريغصلا لام نم ال هسفن لام نم يحضي : - هللا مهمحر - يعفاشلاو رفزو دمحم لاقو

 ؛مهلوق يف ريغصلا لام نم ةيحضتلا زوجت ال : ليقو ‹ رطفلا ةقدص يف فالخلاك اذه يف فالخلاف
 نأ هنكمي الو . ريغصلا لام نم كلذ زوجي الف « عوطت اهدعب ةقدصلاو « ةقارإلاب ىدأتت ةبرقلا نأل
 : لاق . هنیعب عفتني ام يقب ام عاتبیو « هنکمأ ام هنم لکایو هلام نم يحضي نأ حصألاو « هلک هلکای

 ةعبس نع ةندب وأ « ةرقب حبذي وأ ‹ ةاش مهنم دحاو لك نع حبذيو

 :ش ( ريغصلا لام نم ال هسفن لام نم يحضي :-هللا مهمحر - يعفاشلاو رفزو دمحم لاقو ) :م

 . اذه نع ظفحي ريغصلا لامو فالتإ رمألا سفن يف اهنأل

 فالخلا يأ « واولاب خسنلا ضعب يفو :ش ( رطفلا ةقدص يف فالخلاك اذه يف فالخلاف ) :م
 . رطفلا ةقدص يف فالخلاك ريغصلا هدلو نع بألا ىلع ةيحضألا بوجو يف

 ةلأسملا هذه يف نورخأتم ا انباحصأ ملكت :« يخركلا رصتخم ١ حرش يف يرودقلا لاقو
 يبأو ةفينح يبأ دنع ريغصلا لام يف بجيف رطفلا ةقدص ىلع ةلومحم اهنإ : لاق نم مهنمف

 بجاولا نأل « اعيمج مهلوق يف بجت ال : لاق نم مهنمو . رفزو دمحم دنع بجي الو « فسوي
 ريغصلا ردقي الو « ريغصلا لام يف زوجي ال كلذو عوطت اهب ةقدصلاف « مدلا ةقارإ ةيحضألا يف
 بجت اهنآ لاقي نأ حيحصلاو . بجت مل كلذكف عابت نأ زوجي الو « اهعيمج لكأي نأ ةداعلا يف

 هل عاتبيو « هتجاح ردق هلوخدبو ريغصلا اهنم لكأي نكلو « عوطت كلذ نأل اهب قدصتي الو
 . ةيحضألا دلج عئابلا عيبي نأ زوجي امك « هب عفتني ام يقابلاب

 يبأو ةفينح يبأ لوق يف يأ اعيمج :ش ( مهلوق يف ريغصلا لام نم ةيحضتلا زوجي ال ليقو) :م
 يأ :ش (عوطت اهدعب ةقدصلاو ةقارإلاب ىدأتت ةبرقلا نأل ) :م - هللا مهمحر رفزو دمحمو فسوي

 يأ :ش (ريغصلا لام نم كلذ زوجي الف ):م حبذلا دعب رابتعاب ريمضلا ريكذتو ةقارإلا دعب
 . عربت هنأل ريغصلا لام نم قدصتلا

 اعئاض ریصیف هل حبذ ام لک لکأی نآ ریغصلل نکی الو يآ :ش ( هلک هلکای نآ هنکمی الو ) :م
 ( هنم لكاأيو) :م ريغصلا لام نم يأ :ش ( هلام نم يحضي نأ حصألاو ) :م كلذ نع ظوفحم هلامو
 هلک هلکأ هنکمأ يذلا يأ هلكأ :ش ( هنکمآ ام ) :م هل يحضي يذلا نم لكأيو يآ « بصنلاب :ش

 لابرغلاو لخنملاك :ش ( هنيعب عفتني ام يقب ام ) :م يرتشيو اًضيأ بصنلاب :ش ( عاتبيو ) م .
 . كلذ لمتحي ال ريغصلا لام نأل ًالصأ ًضيأ محللاب قدصتي الو « كلذ وحنو

 هسفن نعدحاو لك نم : يرودقلا لاق يأ :ش ( ةاش مهنم دحاو لك نع حبذيو : لاق) :م

 ئزجت ال ةاشلا نأ ملعاو « سفنأ ةعبس يأ :ش ( ةعبس نع ةندب وأ ةرقب حبذي وأ ) :م ةاش هدالوأو
 دمحأو كلام لاقو : يكاكلا لاقو عامجإاذه نآ يزارتألا ركذو بجت ام لقأ اهنأو دحاو نع الإ
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الإ ةبرقلا يهو « ةدحاو ةقارإلا نأل ؛ دحاو نع الإ زوجت ال نأ : سايقلاو
 وهو «رثألاب هانكرت انأ 

او ةالصلا هيلع هللا لوسر عم انرحن : لاق هنأ - هنع هللا يضر - رباج نع يور ام
 ةرقبلا مالسل

 . ةعبس نع ةندبلاو « ةعبس نع ۰

 ىحض امل ال4 هنأل ةندب وأ ةرقب اذكو « دحاو تيب لهآ نعةاشلا زوجي : يعازوألاو ثيللاو

 اذه نإ » : لاقو رخآلا برقو « هتيب لهأو « دمحم نع اذه مهللا » : لاق امهدحأ برقو نيشبك

 . ٠ يتمأ نم دجو نمع كلو كتم

 ال اذه : تلق . كنعو : لاقف ينع : لوقتو هتنبا تءاج ةاشلاب ىحض امل ةريره يبأ نعو

 . هباوث هتبه اذه لب نينثا نم هعوقو ىلع لدي

 . ىهتنأ « دحاو نع ةاشلا : لاق هنأ -امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نبا نع يور دقو

 ٠ ةرقبلا كلذكو « ىلاعتو هناحبس هللا هجو اهب نوديري اوناك اذإ ةعبس نع ئزجت ةندبلاو

ل عبسلا نم لقأ مهدحأ بيصن تناك ول اذكو « لكلا نع زجي مل محللا ديري مهدحأ ناك نإو
 م

 نوكي ال نأ دعب زاج عبرلا رخآلاو ثلثلا مهدحأ بيصنو ةعبس نم لقأ اوناك اذإ امأو « زجت

مث كارتشالا ةينب مهدحأ ىرتشا وأ ةكرشلاب اورتشا اذإ اذه « عبسلا نم لقأ مهدحأ بيصن
 

 نم لكلا ناك اذإ باوجلا يوتسيو عاب ام ةميق نمضي نكلو ةيحضألا زوجي « كلذ دعب كرتشا

 رخالاو ةعتملا يده رخآلاو ديصلا ءازج ديري مهدحأ ةفلتخم سانجأ نمو دحاو سنج

 لوق وهو زوجي ال نأ سايقلاو اًتاسحتسا زوجيو ىلاعت هللا هجول لكلا نوكي نأ دعب « ةيحضألا

 . (يواحطلا حرش » يف اذك « رفز

 رثألاب هانكرت انآ الإ ةبرقلا يهو « ةدحاو ةقارإلا نأل ؛ دحاو نع الإ زوجت ال نأ : سايقلاو )م

 نع ةرقبلا مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر عم انرحن :لاق هنآ - هنع هللا يضر - رباج نع يور ام وهو

 ريبزلا يبأ نع كلام نع يراخبلا الإ ةعامحجلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ةعبس نع ةندبلاو ةعبس

 ( ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع ةندبلا ةيبيدحلاب ةا هللا لوسر عمانرحن»: لاقو رباج نع

 : لاق يلا نأ رباج نع ءاطع نع سيق نع جحلا يف يئاسنلاو ةيحضألا يف دواد وبأ جرخأو

 ( . ٠ ةعبس نع روزجلاو ةعبس نع رقبلا»

 نباو «هدنسم » يف دمحأو «هننس» يف يئاسنلاو «هعماج» يف يذمرتلا جرح : تلق نإو

 _ امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع ةمركع نع رمحأ نب ءابلع نع « هحيحص » يف نابح

 روزجلا يفو «ةعبس ةرقبلا يف انكرتشاف ىحضألا رضحف رفس يف ب هللا لوسر عم انك» : لاق
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 هركذ « ةثالث وأ « ةتسس وأ « ةسمخ نع زوجتو . سايقلا لصأ ىلع يقبف ‹ ةاشلا يف صن الو

 نع زوجت الو « ىلوأ مهنود نمعف ةعبس نع زاج امل هنأل ؛ « لصألا» يف - هللا همحر < دمحم

 هيف صن ال اميف سايقلاب الخأ ةينامث

 . بیرغ نسح ثیدح : يذمرتلا لاقو . «  ةرشع

 مهكارتشا يف - هنع ىلاعت هللا يضر - رباج نع ريبزلا يبآ ثيدح : يقهيبلا لاق : تلق
 ةرشعلا يف مهكارتشا نأ ىلع « ملسم هجرخأ « حصأ ةعبس روزجلا يف الي يبنلا عم مهو
 يآ :ش (سايقلا لصأ ىلع يقبف ةاشلا يف صن الو) :م . ةيحضتلا يف ال ةمسقلا يف هنآ ىلع لومحم
 ةقارإلا نأ وهو سايقلا لصأ ىلع رصتقاف دحاو نمرشكأ نع ةاشلا نوكي نأ ىلع صن دري مل
 .دحاو نع الإ زوجي الف ةدحاو

 دبعم نب ةرهز ليقع يبأ نع مكاحلا ىور دقو « ةاشلا يف صن الو لوقي فيك : تلق نإق
 ىلإ ديمح تنب بنيز همأ هب تبهذو ُب يبنلا كردآ دق ناكو « ماشه نب هللا دبع هدج نع
 ةاشلاب يحضي يَ هللا لوسر ناک » : لاق« هلاعدو هسآر حسمف ریغص وهو يَ هللا لوسر
 . دانسإلا حيحص : لاقو “"« هلهأ عيمج نع ةدحاولا

 ةبه هباوث لعجيو يحضي ناك هنأ هانعم لب « ةعامجلا نم هعوقو ىلع لدي ال اذه : تلق
 . اًقنآ هانرکذ امک هتیب لهأل

 ىلع اعيرفت هركذ « ةندبلاو ةرقبلا زوجت يأ :ش ( ةلالث وأ «ةتس وأ ‹ةسمخ نع زوجتو ) :م

 نع ةرقبلا تحبذ اذإ : لاق ثيح :ش ( ؛لصألا» يف -هللا همحر- دمحم هركذ ) :م يرودقلا ةلأسم

 :ش ( ىلوأ مهنود نمعف ةعبس نع زاج ال هنأل ):م معن: لاق ؟مهئزجت له ةثالث وأ ةتس وأ سمخ
 دييقتلا ةدئاف ناكو « لوألا قيرطلاب اهنود امف سفنأ ةعبس نع زاج اذإ ةيحضألا حبذ نأل يآ
 ةندبلا وأ ةرقبلا ءىزجت ال ينعي :ش ( ةينامث نع زوجت الو ) م . ناصقنلاو ةدايزلا عني ةعبسلاب
 . ءاملعلا ةماع نع ةعبس نم رثكأ

 نع ئزجيالو « ةعبس نعاوداز نإو تيبلا لهآ نع ءىزجي : كلام لاق : يرودقلا لاق

 اذا :ش ( هيف صن ال اميف سايقلاب اذخا ) :م نآلا هنايب ءيجيو ةعبس نم لقأ اوناك نإو نيتيبلا

 ام: باب (۲۲۲/۷) يئاسنلاو ‹ ةيحضألا يف كارتشالا يف ءاج ام : باب (۷۵ /٤)يذمرتلا هاور : نسح (۱)

 نبا نع ةمركع نع رمحأ نب ءابلع نع دقاو نب نيسحلا قيرط نم « اباحضلا يف ةندبلا هنع ئزجت
 . اعوفرم . . . سابع

 . ماشه نب هللا دبع هدج نع دبعم نب ةرهز قيرط نم (۲۳۰ )٤/ مکاحلا هاور : حیحص ()
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 يف ةبرقلا فصو مادعنال لكلا نع زوجت الو « عبسلا نم لقأ مهدحأ بيصن ناك اذإ الكو

 تيب لهآ نع زوجت :- هللا همحر - كلام لاقو . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هنيبنسو « ضعبلا

 ةالصلا هيلع هلوقل اهنم لقأ اوناك نإو « نيتيب لهأ نع زوجت الو ةعبس نم رثكأ اوناك نإو دحاو
 . ةريتعو ةاحضأ ماع لك يف تيب لهآ لك ىلع» : مالسلاو

 يف سايقلاب اذوخأم زاوجلا مدع نوك لاح يأ لاحلا ىلع بصن اةوخأم ىنعم اذخأ «سايقلاب

 : انلق :هريدقت فوذحم لماعلاو سايقلاب نيذخآ ريدقتلا نوكي نأ زوجيو صن هيف دري مل يذلا

 سايقلاب ذخألا لجأل يآ« ليلعتلا ىلع ابصن نوكي نأ زوجيو « سايقلاب نيذخآ نوك لاح اذه

 . نيسلا مضب :ش ( عيسلا نم لقأ مهدحأ بيصن ناك اذإ اذكو) :م

 بحاص نم زوجي ال ينعي :ش ( ضعبلا يف ةبرقلا فصو مادعنال لكلا نع زوجت الو ) :م

 ةرقب كرتو « انباو ةأرما فلخو لجرلا تام اذإ امك « ليلقلا بحاص نم زوجي ال امك ريثكلا

 يف زجي مل اذإو « نمثلا اهبيصن نأل عبسلا نم لقأ ةأرملا بيصن نأل « زجي ملف « اهايحضي

 لصألا نيبنس يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هنیبنسو .ie نبالا بيصن يف زجي مل اهبيصن

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا اذه يف

 نع زوج الو ‹ ةعبس نم رثكأ اوناك نإو دحاو تيب لهأ نع زوجت :-هللا همحر - كلام لاقو ) :م

 ةاحضأ ماع لك يف تيب لهأ لك ىلع» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اهنم لقأ اوناك نإو نيتبب لهأ
 انثدح ةلمر يبأ نع نوع نبا نع ةعبرألا ننسلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( «ةريتعو

 لهآ لك ىلع سانلا اهيأ اي » : لاقف تافرعب هللا لوسر عم اًقوقو انک : لاق میلس نب فیحن

 لاقو «ةيبجرلا : اهل سانلا لوقي يتلا يه ؟ ةريتعلا ام نوردتأ «ةريتعو ةاحضأ ماع لك يف تيب

 . نوع نبا ثيدح نم هجولا اذه نم الإ اًعوفرم هفرعن ال بیرغ نسح ثیدح : يذمرتلا

 يف يقهيبلاو ؟مهديناسم» يف رازبلاو ‹ يلصوملا ىلعي وبأو « ةبيش يبأ نباو « دمحأ هاورو
 هتلعو : ناطقلا نبا لاقو «فيعض هدانسإ :قحلا دبع لاقو « (همجعم يف يناربطلاو « «هننس»

 هنع هاور دقو ‹ نوع نبا هنع هوري اذهب الإ فرعي ال هنإف «رماع همساو ةلمر يبأ لاحب لهجلا

 . ًاضيأ لوهجم وهو فنحم نب بیبح اًضيأ

 دبع ينربخأ جيرج نبا انربخأ « «هفنصم» يف قازرلا دبع قيرطلا اذه نم هاورو :تلق

 )٠٥۷١( ٤ يحاضألا يف يذمرتلاو )۳٠٠٠( ةجام نباو )۳۹٤۰( يئاسنلاو (۲۷۸۸) دواد وبآ هاور : فیعض (۱)

 لوهجم وهو فنخم نب بیبح هنبا اضیأ هاور دقو نوع نبا هنع هیوري ‹ اذهب فرعي ال هنإف رماع همساو ةلمر

 . اًضيآ ا
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 ملسم لک ىلع ١ : یوري ام هدیؤي هل راسلا نأل ؛ تيبلا لهأ ميق - ملعأ هللاو - هنم دارملا : الق

 زوجت نيفصن نينثا نيب ةندبلا تناك ولو « ةريتعو ةاحضأ ماع لك يف

 ر
 وهو ةفرع موي ايب يبنلا ىلإ تيهتنا : لاق هيبآ نع ميلس نب فنحم نب بيبح نع ميركلا
 اوحبي نأ تيب لهأ لك ىلع » : يب يبنلا لاقف « هيلإ اوعجر ام يردأ الف ؟اهنوفرعت له :لوقي
 هدنسب «همجعم)» يف يناربطلا هاور قازرلا دبع قيرط نمو « ةاش ىحضأ لك يفو بجر يف هاش

۱ 
 هنتمو

 قيرطب باوج اذه :ش ( هل راسسيلا نأل ؛ تيبلا لهأ ميق -ملعأ هللاو- هنم دارملا : انلق ) :م
 اص رهظ ناف« هتقیقح فرعو ۲ مصخا تيد لاح رع شف اذإ نوکیاغإ الهو میلستا

 . هركذ ام هباوجف حص نئلو « حيحص ريغ روكذملا ثيدحلاو « هنع باوحج لاب لغتشي ذئنيحف
 قرف هنأ ليلدب بابحتسالا قيرط ىلع هب دارملاف اذه حص نإ : «ةفرعملا» يف يقهيبلا لاقو

 . عامجإلاب ةبجاو ريغ ةريتعلاو ‹ ةريتعلاو ةاحضألا نيب

 ليوأتلا ديؤي : يأ :ش ( « ةريتعو ةاحضأ ماع لك يف ملسم لك ىلع » : ىوری ام هدیؤي ) :م
 ‹ حارشلا نم باجعلا بجعلاو «تبثت مل ةياورلا هذه نأل ؛ رظن هيفو « ةياورلا هذه روكذملا
 ملو ءاًمكحم اذه نوک فيك « مكحملا ىلع هائامحف لمتحم هاور امو مكحم اذهو :اولاق ثيح

 . ةحيحص ريغ يهف « ةياورلا هذهب تبثي

 ال ةاشلا نأ ىلع لد عامجإلا نأل « ةرقبلاو ةندبلا ةاحضألا نم دارملا نإ : هباوج يف لیقو
 . دحاو نع الإ زوجت

 «دحاو نم رثكأ نع زوجت ةاشلا نأ ىلع لدت ثيداحأ انركذ انأل ؛ ةرمب طقاس اذه : تلق
 الإ زوجت ال ةاشلا نأ ىلع لد عامجإلا نإ : لاقي فيكف «ءاملعلا نم ةعامج بهذم هنأ انركذو
 .!؟ دحاو نع

 دقو « يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت هركذ :ش ( زوجت نيفصن نينثا نيب ةندبلا تناك ولو ) :م
 نينثا نيب روزج نع يضاقلا دمحم نب دمحأ لئس : لزاونلا» يف لاق « هيف خئاشملا فلتخا
 عابسأ ةثالث امهنم دحاو لكل راص هنأل نيفصن امهنيب روزجلا ناك اذإ زوجي ال : لاق « هب ايحض

 لطب عبسلا لطب اذإو ةيحضألا نع زوجي ال عبسلا فصنو نيفصن عبسلا راصو « عبس فصنو
 . لكلا زوجي ال اًمحل هبيصنب امهدحأ دارأ ول ىرت الأ «لكلا

 NOS . هيا نع
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 ةمسقف ةكرشلا ىلع زاج اذإو « هل اًعبت عبسلا فصن زاج عابسألا ةثالث زاج امل هنأل ؛ حصألا يف

 دلجلاو عراكألا نم ءيش هعم ناك اذإ الإ زوجي ال اًفازج اومستقا ولو ‹ نوزوم هنأل نزولاب محللا

 . عيبلاب ارابتعا

 ترافتلا ىلع وأ « نافصن امهنيب ناك اذإ ةيحضألا زوجت لب اذهب ذخأن ال : ثيللا وبأ لاق

 «برقتلا هب دري مل كانه نأل محللا دارأ يذلاك سيلو برقتلا عبسلا فصن ةدايزب دارأ هنأل

 . اًضيأ ديهشلا ردصلا ذخأ هبو :ش ( حصألا يف ) :م هلوقب هيلإ راشأ

 رصي مل نإو فصنلا كلذ نأل :ش ( هل اعبت عبسلا فصن زاج عابسألا ةثالث زاج امل هنأل ) :م

 رئاظن هلو ادصق تبثی الو اًتمض تبث ءيش نم مکو ‹ ةيحضألل اعبت ةبرق راص هنكل « ةيحضأ

 زجت مل نإو اهيحضي نأ هيلع بجي هنإف «يح نينج اهنطب نم جرخف ةاش ىحض اذإ اهنم ةريثك
 . ءادتبا هتيحضأ

 ةكرشلا ىلع ةيحضألا حبذ زاج اذإو :ش ( نزولاب محللا ةمسقف ةكرشلا ىلع زاج اذإو ) م

 اومستقا ولو ) :م نوزوم محللا نأل يأ :ش ( نوزوم هنأل ) :م . نزولاب الإ نوكي ال اهمحل ةمسقف

 سنجلا دوجو دنع ةفزاجم الإ هيزجي ملف كيلمتلا ىنعم ةمسقلا يف نأل :ش ( زوجي ال اًقازج

 . ابرلا لامتحال نزولاو

 ؟ اذه زوجي كيلمتلاب : تلق نإف

 راشأ هيلإ .زوجي ال مسقي اميف عاشملا ةبهو ةبهلا ىنعم يف هنأل ًضيأ كيلمتلا زوجيال : تلق

 . ؛حاضيرلا» يف
 . ؟اذام بوصنم اًفازج : تلق نإف

 نأ زوجيو . اًقازج اًماستقا اومستقا ولو : يأ فوذحم ردصم ةفص نوكي نأ زوجي : تلق

 . مهفاف نیفزاجم ینعجب ًالاح نوکی

 زوجي ذئنيحف :ش (دلجلاو عراكألا نم ءيش ) :م ءاكرشلا دحأ عم يأ :ش (هعم ناك اذإ الإ ) :م

 م سنجلا ىلإ سدجلا فرصي ىتح دلجلا عم ضعبلا رخآلا عمو عراكألا عم محللا ضعب نوكل

 لك عم ناك اذإ الإ زوجي ال ةفزاجم سنجل اب سنجل ا ينعي عيبلا ىلع اًسايق يأ :ش ( عييلاب ارابتعا)
 دحأ عاب ول امك « هفالخ ىلإ سنجلا فرصي ىتح سنجلا كلذ فالخ ءيش نيضوعلا نم دحاو

 منخلا يف عاركلاو ‹ عارك عمج عركأو ‹ عركأ عمج عراكألاو «مهارد ةرشعب اًمهرد رشع

 يطعأ : «لثملا» يفو « ثنؤيو ركذي قاسلا وهو ءريعبلاو سرفلا يف قالطنالا ةلزنمب رقبلاو
 . لجرلا يف عاركلا نم لصتا وهو ديلا يف عارذلا نأل اعارذ بلطف اًعارك دبعلا
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 . اًناسحتسا زاج هعم ةتس اهيف كرتشا مث ‹ هسفن نع اهب يحضي نآ ديري ةرقب ىرتشا ولو : لاق

 كارتشالاو ‹ ألومت اهعيب نع عنميف  ةبرقلل اهدعأ هنأل ؛رفز لوق وهو زوجي ال : سايقلا يفو
 ‹ عيبلا تقو ءاكرشلاب رفظي الو اهيرتشي ةنيمس ةرقب دجي دق هنأ : ناسحتسالا هجو « هتفص هذه

 ءارشلاب نأل ؛ نكمأ دقو . جرحلل اعفد هانزوجف ةسام هيلإ ةجاحلا تناكف « هدعب مهبلطي اغنإو

 ةروص نعو فالخلا نع دعبأ نوكيل ءارشلا لبق كلذ لعفي نأ نسحألاو « عيبلا عنتمي ال ةيحضتلل

 . انيب ال ءارشلا دعب كارشإلا هركي هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو . ةبرقلا يف عوجرلا

 ( اًناسحتسا زاج هعم ةتس اهيف كرتشا مث « هسفن نع اهب يحضي نأ ديري ةرقب ىرتشا ولو :لاق ) :م

 . يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت هركذ لصألا لئاسم نم اذه :ش

 ىرتشا امل يرتشملا نأل يأ :ش ( ةبرقلل اهدعأ هنأل ؛ رفز لوق وهو ‹ زوجي ال : سايقلا يفو ) :م

 . برقتلا اهب ىون هنأل برقتلل اهدعأ ةرقبلا

 م لومتلا لجأل ةرقبلا عيب نع عنميف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( لومت اهعيب نع عنميف ) :م

 ركذ يتلا ةلدابملا ىلإ ةراشإ هذه : هلوق «كارتشالاو خسنلا ضعب يفو :ش (هتفص هذه كارتشالاو)
 راص كارتشالا عقو اذإ ىنعملا لصاحو « كارتشالا ىلإ عجري هتفص يف ريمضلاو اًقايس اهيلع
 ربخ هتفصو يناثآدتبم هذهو أدتبم كارتشالاو : هلوقف ءًالام ذخأو الام الدب يطعأ هنأل ةلدابم

 ىرت حورشلا ىلإ رظنلاو بيكر تلا اذه قيقحت وه اذهف ءلوألاأدتبملا ربخ ةلمحجلاو « يناثلا أدتبما
 . اذه نع لزعم اهنأ

 رفظب الو اهيرتشي ةنيمس ةرقب دجي دق ) :م يحضملا يف يأ :ش (هنأ :ناسحتسالا هجو ) :م
 ىلإ يأ :ش (هيلإ ةجاحلا تناكف ) :م ءارشلا دعب يأ :ش (هدعب مهبلطي امنإو « عيبلا تقو ءاكرشلاب

 جرحلا نأل :ش ( جرحلل اعفد ) :م ءارشلا دعب كارتشالا يأ :ش ( هانزوجف ةسام ) :م كارتشالا

 . اعرش عوفرم

 ( عيبلا عنتمي ال ةيحضتلل ءارشلاب نأل ) :م ةروصلا هذه يف ةجاح عفد يأ :ش ( نكمأ دقو ) :م

 ‹ ةثالثلا تلاق هبو ةيحضألا يف نيعتي الو عيبلا عني ال ءارشلا سفنب ؛طوسبملا» يف هركذ :ش

 . سأب هب نکی مل « اهلثم یرتشاف « اهعاب مث ‹ ةيحضآ ىرتشا ول اذھلو
 نع دعبأ نوكيل ءارشلا لبق ) :م هريغ عم كارتشالا يأ :ش ( كلذ لعفي نأ نسحألاو ) :م

 اًضيأ نوكيلو :ش ( ةبرقلا يف عوجرلا ةروص نعو ) :م نييعتلا هجو ىلع ةيحضأ عقيو :ش (فالخلا

 . ةيحضتلل ةرقبلا ءارش يف برقتلا ةين نع عوجرلا ةروص نع دعبأ
 ىلإ هب راشأ :ش ( انيب ال ءارشلا دعب كارشإلا هركي هنأ :- هللا همحر - ةفينح يبأ نعو ) :م

 هيلع بجي لهف « هئاكرش نعو هنع زاج اذإ مث « ًالومت اهعيب عنتميف برقتلل اهدعأ هنأل : هلوق
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 ال اناك - امهنع هللا يضر - رمعو ركب وبأو انيب امل ةيحصضأ رفاسملاو ريقفلا ىلع سيلو : لاق

 . ةيحضأ الو ةعمج رفاسملا ىلع سيل : - هنع هللا يضر- يلع نعو « نيرفاسم اناك اذإ نايحضي

 ‹ رحنلا موي نم رجفلا عولطب لخدي ةيحضألا تقوو : لاق

 ملء ؟ال مأ تقولا تاوف دعب اهب قدصتلاو تقولا يقب ام ‹ اهعاب يتلا عابسألا ببسب حبذلا

 يكح :(لصألا» حرش يف هداز رهاوخب نذؤملا مالسإلا خيش لاق دقو ء۲لصألا» يف دمحم هركذي

 يرتشي ةميقلا يف ىلوألا لثم ةرقب عابسأ ةتس «حبذلا هيلع : اولاق مهنآ خلب خياشم ضعب نع

 اهحبذيو رثكأ وأ ةرقبلا عابسأ ةتس ةميق لثم ةتسلا يفو ‹ ةاش ةتس يف يرتشي وأ حبذيف ةريتع عم

 . ريقف وأ ناك ًاًينغ ةرقبلا عابسأ ةتس ةميقب قدصتي هنإف تقولا ىضم نإو

 كارتشالا زاوج نم دمحم هركذ يذلا اذهو : « يخركلا رصتخمل هحرش» يف يرودقلا لاقو

 ءءارشلاب لوزي ال هكلم نأل ةيحضألا ةرقب ىرتشا اذإ ىنغلا ىلع لومحم « ةيحضألل ءارشلا دعب
 الإ ‹«لصألا يف كلذ ىرتشا هنأكو عبس اهنم يقب اذإف هيلع بجو ام ماقم حبذلا دنع اهميقي اغإو

 . هيف عجری نآ يغبني الف « ادعو دعو دقف اهب يحضيل اهارتشا نيح هنأل هرکی هنأ

 ملف بوجولاب تنيعت اهنأل اهيف كرتشي نأ زوجي ال هنإف ءارشلاب اهبجوأ يذلا ريقفلا امأو
 كرتشا اذإ ىنغلا ةلاأسم يف اولاق دقو : يرودقلا لاق مث « هسفن ىلع بجوأ ولام هنع طقسي

 . دمحم هركذي مل نإو نمشلاب قدصتي نآ يغبني : اهارتشا امدعب

 هب راش :ش ( انیب ام ) :م يرودقلا لاق يأ :ش ( ةيحضأ رفاسملاو ريقفلا ىلع سيلو : لاق ) :م
 ال اناك - امهنع هللا يضر - رمعو ركب وبأو ) :م انيب امل ةماقإللاو انيور امل و راسيلاو : هلوق ىلإ

 اغإو «ثيدحلا لهأ هركذ الو « ةرابعلا هذهب امهنع تبثي مل اذه :ش ( نيرفاسم اناك اذإ نايحضي

 - هنع هللا يضر - ركب ابأ تيأر وأ تکردآ : لاق هنأ يرافغلا ةحيرش يبأ نع هركذ يذلا

 م رفسلاو ةماقإلا نم معأ اذهو ىضم اميف هانركذ دقو . نايحضي ال - هنع هللا يضر -رمعو

 نع تہشي مل اًضيآ اذه :ش ( ةيحضأ الو ةعمج رفاسملا ىلع سيل : - هنع هللا يضر - يلع نعو)

 . -هنع هللا يضر -يلع

 . ةعمجلا يف مدقم اذه : ليق نإف

 ىلاعت هللا يضر - يلع ثيدح وه اغإ ةعمحجلا يف مدقي يذلا اغنإو « حيحصب سيل اذه :تلق

 . هريغ مدقتي ملو « عماج رصم يف الإ رطف الو ىحضأ الو قيرشت الو ةعمج ال » : ًاعوفرم - هنع

 لاقو : يرودقلا لاق يأ :ش (رحنلا موي نم رجفلا عولطب لخدي ةيحضألا تقوو : لاق ) :م

 تابطخلاو هيف ةالصلا لحت ام ردق ديعلا موي راهن نم ىضم اذإ : رذنملا نباو « دمحأو « قاحسإ

 . ىرقلا يف وأ رصملا يف ناك ءاوسو « لصي مل وأ مامإلا ىلص ءاوس ةيحضألا تزاج
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 دعب نوحبذيف داوسلا لهأ امأف « ديعلا مامإلا يلصي ىتح حبذلا راصمألا لهأل زوجي ال هنأ الإ

 حبذ نمو « هتحيبذ دعيلف ةالصلا لبق حبذ نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيف لصألاو رجفلا

 انكسن لوأ نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ¢ نيملسملا ةنس باصأو هكسن مت دقف ةالصلا دعب

 يرصملا وهو « ةالصلا هيلع نم قح يف طرشلا اذه نأ ريغ . « ةيحضألا مث « ةالصلا مويلا اذه يف

 قح يف ريخاأتلل ىنعم الو « ةالصلا نع هب لغاشتلا لامتحال ريخاتلا نأل ؛ داوسلا لهآ نود

 انيور امو . هيلع ةالص الو ‹« يورقلا

 لهآ يأ :ش (داوسلا لهآ امأف ءديعلا مامإلا يلصي ىتح حبذلا راصمألا لهأل زوجي ال هنأ الإ ) :م

 ةالصلا هيلع هلوق هيف لصألاو ) :م مامإلا ةالص مهيف طقسي الو :ش ( رجفلا دعب نوحبذيف ) :م ىرقلا

 ةنس باصأو هكسن مت دقف ةالصلا دعب حبذ نمو ءهتحيبذ دعيلف ةالصلا لبق حبذ نم» : مالسلاو

 . ةالصلا ىلع ةيحضألا بيترت هيف لصألا يأ :ش («نيملسملا

 ىحض : لاق - هنع هللا يضر - بزاع نب ءاربلا نع ملسمو « يراخبلا هجرخأ ثيدحلا

 : لب هللا لوسر اي :لاقف «محل ةاش كلت » : ي هللا لوسر لاقو « ةالصلا لبق ةدرب وبأ يلاخ

 ةالصلا لبق ىحض نم » : لاق مث « كريغل حلصي الو « اهب حض» : لاقف « ؟ زعملا نم ةعذج يدنع نإ

 . « نيملسملا ةنس باصأو هكسن مت دقف ةالصلا دعب ىحض نمو « زوجي ال

 دعب حبذ نمو ءدعيلف ةالصلا لبق حبذ نم » : لاق يَ يبنلا نأ سنأ نع يراخبلا هجرخأو

 . < نيملسملا ةنس باصأ دقو هكسن مت دقق ةالصلا

 اذه :ش ( ةيحضألا مث « ةالصلا مويلا اذه يف انكسن لوأ نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ) :م

 نإ ١ : ل هللا لوسر لاق : لاق بزاع نب ءاربلا نع هانعمب «ملسمو « يراخبلا هجرخأ ثيدحلا

 لبق حبذ نمو ء انتنس باصأ دقف كلذ لعف نمف رحننف عجرن مث يلصن نأ اذه انموي يف هب آدتبي ام لوأ

 . ٠ ءيش يف كسنلا نم سيل هلهأل همدق محل وه امنإف كلذ

 هيلع نم قح يف ) :م مامإلا ةالص دعب يحاضألا حبذ نوك وهو :ش ( طرشلا اذه نأ ريغ ) :م

 م لجرلا :ش ( وهو ) :م ةالصلا هيلع يذلا يأ « يرصملا وهو « ديعلا ةالص يأ :ش (ةالصلا

 . مهيلع ةالص ال هنأل :ش ( داوسلا لهأ نود يرصملا)

 نع هب لغاشتلا لامتحال ) :م مامإلا ةالص نع يحاضألا حبذ ريخأت يأ :ش ( ريخاقلا نال ) :م

 . مامإلا عم ديعلا ةالص نع حبذلاب يأ :ش (ةالصلا

 الف هيلع ةالص ال هنأ لاحلاو يأ :ش ( هيلع ةالص الو يورقلا قح يف ريخأتىلل ىنعم الو ) :م

 <« ... ةالصلا لبق حبذ نم » : هلوق وهو :ش ( انیور امو ) :م . روكذملاب لغاشتلا لصحي
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 ‹ مامإلا رحن لبق ةالصلا دعب زاوحلا يفن يف - هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام ىلع ةجح

 (مامإلا رحت لبق ةالصلا دعب زاوجلا يفن يف - هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام ىلع ةجح ) :م . ثيدحلا

 نع مامإلا غارف طرتشا هنكلو « مامإلا رحن طرتشي ام هنأل ؛ كلذك سيل يعفاشلا بهذم :ش

 ال : «ىلحملا» يف لاق كلذلو « هركذ يذلا هجولا نم ال « هيلع ةجح نوكي هجولا اذه نمف ةبطخلا

 اغإف ‹ كلذب هتيحضتل اًتقو ددحي مل ةي هنأل ةبطخلا مات لبق ةيحضتلا يعفاشلا عنل ىنعم

 . مامإلا رحن طرش يذلا وه - هللا همحر -كلام

 : مهضعب لاق . هتيحضت لبق ىحضي نأ زوجي ال يذلا مامإلا يف كلام باحصأ فلتخاو

 ةالص سانلاب يلصي يذلا وه : مهضعب لاقو « دلبلا ريمأ مهضعب لاقو ‹ نينمڙملا ريمأ وه

 . ديعلا

 . لب يبنلا رمأي مل ذإ ءاًضيأ ربخلا فالخو « هب ةجح الف كلام لوقو : مزح نبا لاقو

 : هباوج يف ليق . هلبق دحأ نع مامإلا ةيحضت ةاعارم يف فرعي امو ريغلا ةحصل ردق ةاعارملا ردقف

 . هيب يبنلا رحن ىتح اورحني الو « رخآ رحنب ديعي نأ هلبق رحن ناك نم ةي هللا

 نأ ىلع لدي «ثيدحلا « ... مويلا اذه يف انكسن لوأ نإ ١ : لب هلوق نأ : اذه نع باوجلاو

 نأ الإ رجفلا عولط لوأ نم وهو « مويلا ىلإ كسنلا ةفاضإل « ةالصلا ليقو « مامإلا رحن تقولا

 نع هركذ يذلا - هنع هللا يضر - بزاع نب ءاربلا ثيدحل اهزاوجب ةالصلا طرش رصملا يف

 . بيرق

 . تركذ ام عفدنت ال ةضراعم ا : تلق نإف

 ثيدح ةحصل « ءاربلا ثيدح يواسي ال اذه - هنع هللا يضر - رباج ثيدحب عفدنت : تلق

 . كلذ ةحص نيبت مدعلو « ءاربلا

 مدعل وأ ةنتفلا لهأ ةبلغلو « ةنتفلا عوقول اهيف ىلصي ال ةدلب تناك ولو : «ةياردلا» يفو

 . حوجرم ةالصلا كلذ لبق نأل «هلبق ال لاوزلا دعب نوحضي هبئان وأ ناطلسلا

 ءديعلا ةالص مهب يلصيل لاو اهيف قبي ملو ةنتف اهيف عقو ةدلب : « يجلاولولا ىواتف » يفو
 . داوسلاك مكحلا اذه قح يف ةدلبلا تراص هنأل راتخملا وهو . زاج رجفلا عولط دعب ىحضف

 اذه يف ةيحضتلا مهل زاج ادمع وأ اوهس امإ ةالصلا تناك ولو : « ىربكلا ىواتفلا » يفو

 نأل ؛ زاج ‹مامإلا يلصي نأ لبق سانلا ىحضف دخلا نم ةالصلا ىلإ مامإلا جرخ ولو « مويلا

 رهظت الف ءاضقلا هجو ىلع ةالصلا هدعبف لوألا مويلا نم سمشلا لاوز نم تاف نونسملا تقولا

۳ 



 قشنا امك زوجي رصملا يف يحضملاو داوسلا يف تناك ول ىتح ةيحضألا ناكم كلذ يف ربتعملا مث

 ثعبي نأ ليجعتلا دارأ اذإ يرصملا ةليحو ةالصلا دعب الإ زوجي ال سكعلا ىلع ناك ولو « رجفلا

 طقست اهنإ ثيح نم ةاكزلا هبشت اهنأل اذه ؛ رجفلا علط امك اهب يحضيف رصملا جراخ ىلإ اهب

 مهتيحضأ تزاج سانلا حبذ ىتح هب ملعي ملو ٠ ءوضو ريغب ديعلا ةالص مامإلا ىلص ولو

 حبذ نمف اهديعيل ةالصلل ىدانو مامإلا ملع ىتمو « هدعب وأ سانلا قرفتي ن لبق اوملعأ ءاوس

 . ةداعإلا تقو ةدم ىضم هنأل ؛زاج لاوزلا دعب جرح ولو . ال هدعبو « زاج ءادنلاب ملعلا لبق

 . «ناخ ىضاق یواتف»و « «ةريخذلا» يف اذك

 داوسلا يف تناك ول ىتح ةيحضألا ناكم ) :م حبذلا يف يآ :ش ( كلذ يف ربتعملا مث ) :م

 :ش ( رجفلا قشنا امك زوجي ) :م رصملا يف يحضي يذلا ناكو : يأ :ش ( رصملا يف يحضملاو
 يف يحضملاو رصملا يف ةيحضألا تناك اذإ ام وهو :ش ( سكعلا ىلع ناك ولو ) :م تقولا لوخدل
 يف يخركلا لاق « ةالصلا لبق تقولا لوحد مدعل :ش ( ةالصلا دعب الإ زوجي ال ) :م داوسلا

 هلهأ رمأو «ىحضألا ةالصل رصملا لخد هيف هنكسو « داوسلا لهأ نم لجر ناك نإ : «هرصتخم»

 . رجفلا عولط دعب هنع اوحبذي نأ زوجي هنإف « هنع اوحضي نأ

 الإ هنعاوحبذي نأ زوجي ال هنإف « هنعاوحضي نأ رصملا يف مهو هلهأ رمأف لجر رفاس نإو

 . رجفلا عولطو مامإلا ةالص دعب

 نبا نع كلذ يورو «هنع حوبذملا عضوم ىلإ رظنأ الو حباذلا عضوم ىلإ رظنأ : دمحم لاق

 يذلا ناكملا ربتعي : لاق هنأ فسوي يبأ نع دايز نب نسحلا ىور كلذكو « «هرداون» يف هعامس

 . هنع حوبذملا هيف نوكي يذلا عضوملا ربتعي الو « حبذلا هيف نوكي

 نيرصملا يف يلصي ىتح اوحبذي مل رخآ يف هلهآو ‹ رصملا يف لجرلا ناك نإ : نسحلا لاقو

 . هزجي مل كلذ لبق اوحبذ نإف « اعيمج

 ةالص كلذب رظتني الو ةحيبذلا هيف يذلا رصملا ىف لصي ىتح حبذلا رخي : دمحم لاقو

 مامإلا رخأ نإ :دمحم لاقو « حبذلا نم ءىزجأ بطخي ملو ديعلا مامإلا ىلص نإف ءرخآلا رصملا

 . راهنلا فصتني ىتح ةيحضألا حبذي نأ لجرلل سيلف ديعلا ةالص

 رصملا جراخ ىلإ ) :م ةيحضألاب يآ :ش ( اهب ثعبي نأ ليجعشلا دارأ اذإ يرصملا ةليحو ) :م

 ىلإ راشأ :ش (اذه ) :م . رمامك ةيحضألا ناكمل رابتعالا نأل :ش ( رجفلا علط امك اهب يحضيف

 طقست اهنأ ثيح نم ةاكزلا هبشت ) :م ةيحضألا يأ :ش ( اهنأل ) :م . ربتعم ةيحضأآللا ناكم نوك
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 ل ء لحلا ناكم فرصلا يف ربتعيف « باصنلا كالهب ةاكزلاك رحنلا مايأ يضم لبق لاما كالهب

 نم رجفلا علط امدعب لاملا كالهب طقست ال اهنأل ؛ رطفلا ةقدص فالخب اهب رابتعا لعافلا ناكم

 اهنأل ؛ اتاسحتسا هازجا ةنابجلا لهأ لصي ملو « دجسملا لهأ ىلص امدعب ىحض ولو رطفلا موي

 . اًناسحتساو اًسايق زئاج وه : ليقو . .هسكع ىلع اذكو « مهنأزجأ اهب اوفتكا ول ىتح ةربتعم ةالص

 ا
 يآ :ش ( فرصلا يف ربتعيف باصنلا كالهب ) :م طقست :ش ( ةاكزلاك رحنلا مايأ يضم لبق لالا كالهب

 يأ :ش ( اهب ارابتعا لعافلا ناكم ال ) :م حبذلا لحم يأ :ش ( لحما ناكم ) :م بجاولا فرص

 . هبحاص عضوم نود لالا عضوم يف ىدؤي ثيح ةاكزلاب

 . يدؤملا وهو ةمذلا بحاص ناكم ربتعي ذئنيحف :ش ( رطفلا موي نم رجفلا علط امدعب لالا كالهب

 ءابلا ديدشتو ميجلا حتفب :ش ( ةنابجلا لهأ لصي ملو « دجسملا لهأ ىلص امدعب ىحض ولو ) :م

 نماذهو « هوحنو «ديعلا اهيف يلصيل رصملا رافق يف ذختي يذلا ىلصملا وهو « نون فلألا دعبو

 يف يخركلا هركذام :هتروصو «يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت هركذ «لصألا» لئاسم

 جرخيو «رصملا يفو دجسملا يف سانلا ةفعضب يلصي نم فلح دق مامإلا ناك اذإو : هرصتخم»

 . یھتنا < ىحضألا حبذ زاج ناك امهيأ نيدجسملا دحأ ىلصف ىلصملا ىلإ نيرخآلاب

 يأ :ش ( اهب اوفتكا ول ىتح ةربتعم ةالص اهنأل ؛ اًتاسحتس | هأزجأ ) :م : هلوق ىنعم وهو

 ولو « ةنابجلا ىلإ باهذلا مهيلع بجي ال ىتح :ش ( مهتأزجا ) :م رصملا يف دجسملا يف ةالصلاب

 زاوجلا نيب تراد ةرابع اهنأل زوجي ال سايقلا يف ةنابجلا ىلإ باهذلا مهيلع بجي ةربتعم نكت مل

 اهنوك ثيح نم زوجي ةالصلا دعب اهنوك ثيح نم هنأل اذهو اًطايتحا زوجت ال نأ یقہیف «همدعو

 .زوجت ال ةنابحلا يف ىدؤت يتلا ةالصلا لبق

 وهو روكذملا مكحلا سكع اًسايق ال اًئاسحتسا زوجي اذكو : يأ :ش ( هسكع ىلع اذكو ) :م

 سايق زئاج ) :م سكعلا يأ :ش ( وه : ليقو ) :م . دجسملا لهآ نود ةنابحلا لهآ يلصي نأ

 . ةنابلاب اهنم صخأ دجسملا يف ةالصلا ءادأ نأل :ش ( اًتاسحتساو

 مل اولصي مل نيذلا نم لجر حبذ اذإ ام . ىلص نمم لجر ىحض اذإ اذه : يناولحلا لاق

 . اًتاسحتساو سايق زج

 امدعب اًقلطم تاولصلا دحأ دعب حبذلا يف ناسحتسالاو سايقلا يرجي : ينارفعزلا لاق

 نيتفئاطلا ىدحإ يلصت

 يب نب يلع نأل هجولا اذه ىلع دمحم اهروص تلق اذإف: ةلأسملا هذه لصأ : تلق نإف

Ye 



 هدعب نامويو ‹ رحنلا موي : مايآ ةثالث يف ةزئاج يهو : لاق

 دجسملا يف ةفصلاب ديعلا ةالص يلصي نم ةفوكلاب فلختسي ناك - هنع هللا يضر - بلاط

 .؟لصألا حرش» يف هداز رهاوخ خيش هركذ اذك « ةنابجلا ىلإ ءابرقألا عم جرخي ناكو « عماجلا

 يف ديعلا ةالص نأ ىلع ةلأسملا تنود : جحلا باتك يف « ريغصلا عماجلا حرش» يف اولاقو

 دحاو رصم يف نيعضوم يف زوجت ال اهنإف ةعمحلا ةالص فالخب زوجت نيعضوم يف دحاو رصم
 . مهقرفت كلذ يفو سانلا عامتجال ةعمج تيمس اهنأل

 : يرودقلا لاق يأ :ش ( هدعب نامويو ‹ رحنلا موي : مايأ ةثالث يف ةزئاج يهو : لاق ) :م

 مويدعب نامويامهو : ثلاثلاو يناشلاو « اهلوأ رحنلا موي : مايأ ةثالث يف ةزئاج ةيحضألا

 .رحنلا

 ىلاعت هللا ىضر - ةباحصلا نم ةتس لوق وهو «يروثلاو « دمحأو « كلام لاق هبو

 هللا يضر- سنأو « ةريره وبأو « رمع نباو « سابع نباو « يلعو « رمع مهو «-مهنع

 . -مهنع

 موي يف الإ زوجي الف ديع ةفيظو اهنأل ةصاخ رحنلا موي يف الإ زوجي ال : نيريس نبا لاقو
 . رطفلا موي ةرطفلا ءادأك دحاو

 «راصمألا لهأ يف - مهنع هللا يضر - ديز نب رباجو « رباج نب ديعس لاق هلوقبو

 نب ةملس لاق هبو «مرحم لاله ىلإ ةيحضتلا زوجي : رهاظلا لهأ لاقو « ىنم لهأ يف انلوقبو

 نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع يميتلا ميهاربإ نب دمحم ىورو . راسي نب ءاطعو « نمحرلا دبع

 ىحاضألا » : لاق يَ هنأ انغلب الاق امهنأ راسي نب ناميلسو « - مهنع هللا يضر - فوع نبا

 . «كلذ ىناتسي نإ دارأ نمل مرحملا لاله ىلإ

 . « ليسارملا» ىف دواد وبأ كلذ ىور : تلق

 . هب لوقي نأ يغبني ناكف ةيكلاملا دنع اذكو « ةجح مكدنع «ليسارملا» : تلق نإف

 نعو . هب لاقي نأب ىلوأ هفالخ ةباحصلا نم مهريغ نع وري مل نيذلا ةباحصلا لوق : تلق

 . مهلاوقأ نيبتي بيرق

 هللا يضر - رمع نباو دوعسم نباو يلع نع كلذ يور ٠: راكذتسالا» بحاص لاقو

 - رمع نبا نع حصألا وهو - هنع هللا يضر - سنأو ةريره يبأ نع هيف فلتخي ملو - مهنع

 تنب نبال «ءاهقفلا رداون »يفو ‹ كلامو يروثلاو ةفينح يبأ بهذم وهو - امهنع هللا يضر

 . هيف اهزاجأ هنإف يعفاشلا الإ زئاج ريغ رشع ثلاثلا مويلا يف ةيحضتلا نأ ءاهقفلا عمجأ : ميعن
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 اهلك قيرشتلا مايأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هدعب مايأ ةثالث :-هللا امهمحر - يعفاشلا لاقو

 س
مويلا يف ىحضي الو « هدعب نامويو رحنلا موي اهتقو : كلام لاق :«عيرفتلا» يفو

 الو عبارلا 

 هتبطخو ديعلا مامإلا ةالص رادقم ىحضألا موي نم راهن ىضم اذإو : ينرحلا لاقو « ليلب ىحضي

 .ًاليل زوجي الو راهن قيرشتلا مايأ نم نيموي رخآ ىلإ حبذلا لح دقف

 مايأ ةعبرأ ةلمجل اف ‹ رحنلا موي دعب يأ :ش ( هدعب مايآ ةثالث :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 . نسحخاو ءاطع لاق هبو « هدنع

 ديعلا موي سمشلا عولط دعب ةهاركلا تقو ءاضقناب تقولا لوأ : يعفاشلا باحصأ لاقو

 بورغ هرخآو « ةداعلا ىلع نيتليوط لب : ليقو « نيتفيفحخ نيتعكرو نيتبطح رادقم دعبو

 . قيرشتلا مايأ نم ثلاثلا مويلا يفو ليللاب ءيزجيو « قيرشتلا مايأ ثلاث سمشلا

 هجرخآ ثيدحلا اذه :ش ( ٩ حبذ مايآ اهلك قيرشتلا مايأ :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلا ) :م

ب ريبج نع ريبج يبآ نب نمحرلا دبع ثيدح نم « هحيحص »يف نابح نباو « هدنسم» يف دمحأ
 ن

 .  ًضيأ يقهيبلا هاورو

 . هضعب اًضيأ يقهيبلا نيبو رعشلا بحاص نيب اريثك اًبارطضا هيف نأ : اذه نع باوجلاو

 . لقنلا لهأ ضعب دنع فيعض وهو زيزعلا دبع نب ديوس هاورو : لاق

 : لاقف موصي فكتعملا باب يف هباتك يف هركذ دقو « مهرثكأ وأ مهلك دنع فيعض وه : تلق

 قلي مل : نيسح يبآ نبا لاقو « « هدنسم » يف رازبلا هاورو « هب درفنی ام هنم لبقی ال ةرب فیعض

 يبنلا نع معطم نب ريبج نع ىسوم نب ناميلس نع يقهيبلاو ًضيأ دمحأ هجرخأ : انلق نإف

 . اعطقنم نوكیف معطم نب ریبج كردي مل ىسوم نب ناميلس يقهيبلا لاق : تلق

 نبآ نع يرهزلا نع يفدصلا ىيحي نب ةيواعم نع «لماكلا» يف يدع نبا جرخأ : تلق نإف

 مايأ » : لاق يب يبنلا نع - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس ىبأ نع - هنع هللا ىضر - بيسلملا

 .« حبذ اهلك قيرشتلا

 . ثيدحلا راد ةعبط ۸٤( « ۸۳ /1) «ةيارلا بصن » عجار : فيعض (۱)

۷ 



 ةثالث رحنلا ماي : اولاق مهنأ : - مهنع هللا يضر - سابع نباو يلعو رمع نع يورام : انلو

 ‹ ضراعت رابخألا يفو . ريداقملا ىلإ يدتهي ال يأرلا نأل ؛ اًعامس هولاق دقو . اهلوأ اهلضفأ

 نقيتملاب اندخأف

 متاح يبأ نبا لاقو « ينيدملا نب يلعو نيعم نباو يئاسنلا هفعض ىيحي نب ةيواعم : تلق

 . دانسإلا اذهب عوضوم ثيدح اذه نإف : «للعلا» باتك يف

 . رحنلا مايأ دعب مايأ ثالث ىحضألا : لاق - هنع هللا

 ةثالث ىحضألا : لاق - هنع هللا ىضر - سابع نبا نع ديج دنسب يواحطلا جرخآ : تلق

 . رحنلا موي دعب نامويو مايأ

 ةثالث رحنلا مايأ اولاق مهنأ - مهنع هللا يضر - سابع نباو يلعو رمع نع يور ام انلو ) :م

 . كلذك سيلو ةثالثلا باحصألا

 ةمثيخ وبأ انثدح : لاق دينجلا نب دمحم ركب وبأ انثدح : « هرصتخم ١ يف لاق : يخركلا لاق

 نب دابعو شيبح نب رز نع ورمع نبا لاهنملا نع ىليل يبأ نبا انربخأ : لاق ميشه انثدح : لاق

 مايأ ةثالث رحنلا مايأ : لوقي ناك هنأ : - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نع يدسألا هللا دبع

 . (اهلضفأ اهلوأ مايأ ةثالث رحنلا » : لاق هلثم رمع نبا نعو سابع نبا نعو . نهلضفأ نهلوأ

 نبا مسو كلام نب یآو < هع هلل يضر رع نع مابا ةتالث رجا ڏ يورو

 : لاق ةمقلع نع ميهأرإ نع دامح نع ةفينح وب انربخأ «رائلا د بانک یفدمحم لاقو

 . هدعب نامويو رحنلا موي مايأ ةثالث ىحضألا

 هنأ - هنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان نع «ًأطوملا » يف - هنع هللا يضر -كلام ثيدحو

 . ىحضألا موي دعب ناموي ىحضألا : لوقي ناك

 رحنلا مويدعب حبذلا : لاق - هنع هللا يضر - سنآ نع ةداتق نع« يقهيبلا ننس » يفو

 . ناموي

 ال تقوب تادابعلا صيصخت نأل :ش ( ريداقملا ىلإ ىدتهي ال يأرلا نأل ؛ اعامس هولاق دقو ) :م

 . لب هللا لوسر نع يورملاك مهنع يورملاف . اًتيقوتو اعامس الإ فرعي

 هللا يضر - يعفاشلا هاور ام رابخألاب دارأ :ش ( نقيتماب انذخاف ضراعت رابخألا يفو ) :م
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 الإ لصألا وهو « ةبرقلا ءادأ ىلإ ةعراسم هيف نألو ؛ اولاق امك اهلوأ اهلضفأو « لقألا وهو

 . ليللا ةملظ يف طلغلا لامتحال هركي هنآ الإ اهيلايل يف حبذلا زوجيو « ضراعمل

 - هنع هللا يضر - يخركلا هاور امو - هنع یلاعت هللا يضر - معطم نب ریبج ثیدح نم - هلع

 عبارلا مويلا يف ةيحضألا زاوج يضتقي ثيدحلا نأ : ضراعتلا هجو « نيروكذملا ةباحصلا نع

 . مايأ ةثالث ىلع راصتقالا يضتقت رابخألاو «رحنلا نم

 . لقألا وه نقيتملا يأ :ش ( لقألا وهو ) :م

 مل ثيح « نيريس نبا لوقب ذخؤي نأ يغبني ناك ىلوأ نقيتملاب ذحألا ناك اذإ : تلق نإق
 . هانركذ امك ةصاخ رحنلا موي الإ زوجي

 هانركذ نيذلا ءالؤه نع درو ام ىلع ربتعي الف رابكلا ةباحصلا لوق ةفلاخملا هذه كرت : تلق

 رمع لاق امك رحنلا موي وهو اهلوأ ةثالفلا مايألا لضفأ يأ :ش ( اولاق امك اهلوأ اهلضفاو ) :م

 .- مهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نباو يلعو

 هلوقل لضفأ نوكيف :ش ( ةبرقلا ءادأ ىلإ ةعراسم ) :م مايألا لوأ يف يآ :ش ( هيف نآلو ) :م

 . ةيآلا ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو # : ىلاعتو هناحبس

 رابتعاب ريمضلا ركذو . لصألا وه ةبرقلا ءادأ ىلإ ةعراسملا يأ :ش ( لصألا وهو ) :م

 داريإلاو رجفلاب رافسألا يف امك ذخؤي ضرع لجأل الإ يأ :ش ( ضراعمل الإ ):م عزانتلا

 حيف نم رحلا ةدش نإف رهظلاب اودربأو رجألل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسأ » : لب هلوق وهو . رهظلاب
 . ¶ منهج

 تقو جورخل اندنع عبارلا ةليل ال نيتطسوتملا نيتليللا دارأ :ش ( اهيلايل يف حبذلا زوجيو ) :م

 ةليل امأ ىقبي :- هللا همحر - يعفاشلا دنعو ‹ رشع يناثلا مويلا نم « سمشلا بورغب ةيحضتلا

 - يعفاشلا لاق انلوقبف - مهنع هللا يضر - ءاملعلا عامجإب زوجي ال .ديعلا ةليل يهو رشاعلا

 يف - مهنع هللا يضر - دمحأو كلام لاقو . رهاوظلا باحصأو دمحأو - هنع هللا يضر

 ىلع تامولعم مايأ يف هللا مسا اوركذيو :  لاق ىلاعتو هناحبس هنأل « ليللا يف زوجي ال : ةياور

 ‹ حبذلل اتقو راصف مويلا عيبت ليللا نأ انلو . (۲۸ ةيآلا : جحلا ) 4 ماعنألا ةميهب نم مهقزر ام

 ةملظ يف طلغلا لامتحال هركي هنأ الإ ) :م . حبذلل اًتَقو نوكيف عامجإلاب هيف يمرلا زوجي اذهلو

 ضعب اهيف نإف ةاش عم طلغل وأ . هريغل وأ هلاهنأ نم ةاشلا يف وأ حبذلا يف يأ :ش ( ليللا

 . طورشلا

 . ليللاب حبذلا نع ىهن هنأ ةي يبنلا نع يور : تلق نإف
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 قيرشت اهرخآو « ريغ ال رحن اهلوأ ةعبرأب يضمي لكلاو « ةثالث قيرشتلا مايآو  ةلالث رحنلا مايأو
 اهنأل ؛ ةيحضألا نمثب قدصتلا نم لضفأ اهيف ةيحضتلاو . قيرشتو رحن : ناطسوتملاو . ريغ ال

 « ةنس وأ ٠ةبجاو عقت

 . دمع ثيدحلا عضوب روكذم وهو ديبع نب رسیم هدنس يف : تلق

 لاق هنأ نسحلا نب يلع نع هيبأ نع دمحم نب رفعج ثيدح نم يقهيبلا ىور : تلق نإ

 : لاق وأ لحنلا مارحو ليللا دادح نع ىهن ةا هللا وسر نأ ملعت ملأ : ليللاب ةجيدخ هل ميقل

 ىحضألا نع ارفعج اولأسف . نيكاسملا هرصحيو راهنلاب نوكي : يروثلا لاق . لحنلا راصح

 . ال : لاقف لیللاب

 ليللا دادح نع ىهن : لاق نسحلا نع كلملا دبع نب بعشأ ثيدح نم يقهيبلا ىورو

 . ليللاب ىحضألاو ليللا داصحرو

 مث ىهنف ًاليل هلعفي لجرلا ناك « سانلا لاح ةدش نم كلذ ناك اغنإ : يقهيبلا لاق : تلق

 . كلذ يف صخر

 ينعي :ش ( ريغ ال رحن اهلوأ ةعبرأب يضمي لكلاو « ةثالث قيرشتلا مايأو  ةئالث رحنلا مايأو ) :م

 م رحن ريغ نم قيرشت ةعبرألا ماي رخآو ينعي :ش ( ريغ ال قيرشت اهرخآو ) :م قيرشت ريغ
 نایواسیف :ش ( قیرشتو رحن ) :م رهشلا نم رشع يناثلاو رشع يداحلا امهو :ش ( ناطسوتملاو)

 . نیموي يف ناهباشيو نیموي يف

 . تادودعملاو تامولعملا اهيف لخدت اندنع ةثالثلا مايألا هذه : « هحرش » يف يرودقلا لاقو

 تامولعملا نم سيلو تادودعملا نم رحنلا مايأو قيرشتلا مايأ تامولعملا نإ : لاق فس وي ابآ نأل

 تادودعملا نم ثلاشلاو يناثلا مويلاو « تادودعملا نم سيلو تامولعملا نم قيرشتلا مايآ رخآو

 . تامولعملاو

 :ش ( اهنأل ؛ ةيحضألا نمثب قدصتلا نم لضفأ ) :م رحنلا مايأ يف يأ :ش ( اهيف ةيحضتلاو ) :م

 :ش ( ةنس وأ ) :م ةفينح يبأ لوق وه يذلا ةياورلا رهاظ ىلع :ش ( ةبجاو عقت ) :م ةيحضتلا يأ

 مايألا هذه يف مدلا ةقارإ نأل « دمحأو يعفاشلاو امهلوق يهو « ىرحأ ةياور ىلع ةنس عقت وأ يأ

 لضفأ قدصتلا ناك ولو . اهيف اوحض هدعب مهنع هللا يضر - ءافلخلاو يب يبنلا نأل « لضفأ

 . هباولغتشال

 )١( عطقنماذهو . نيسح نب يلع نب دمحم نب رفعج قيرط نم (۲۹۰ /۹) ؟اباحضلا » يف يقهيبلا هاور .
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 يف اهب ىتؤي ةقدصلاو . اهتقو تاوفب توفت اهنألو ‹ هيلع لضفتف ضحم عوطت قدصتلاو

 مايآ تضم ىتح حضي مل ولو يقافآلا قح يف ةالصلاو فاوطلا ةلزنم تلزنف « اهلك تاقوألا

 نإو « ةيح اهب قدصت ةيحضتلل ةاش ىرتشا دقو « اريقف ناك وأ « هسفن ىلع بجوأ ناك نإ رحنلا

 ريقفلا ىلع بجو « ينغلا ىلع ةبجاو اهنأل ؛ رتشي مل وأ ىرتشا ةاش ةميقب قدصن اًّينغ ناك
 «اندنع ةيحضتلا ةينب ءارشلاب

 لضفتف ) :م عوطتلا نايتإ نم لضفآ ةدكؤملا ةنسلا نايتإو :ش ( ضحم عوطت قدصتلاو ) :م

 هنأل ىلوأ ناكل قدصتلا ىلع يأ «هيلع» لاق ولو < ةقدصلا ىلع ةيحضألا لضفب يأ :ش ( هيلع

 تاقوألا يف اهب ىتؤي ةقدصلاو . اهتقو تاوفب توفت ) :م ةيحضتلا يأ :ش ( اهنألو ) :م روكذملا وه

 ةالص نم لضفأ هقح يف عوطتلا فاوط نإف :ش ( يقافآلا قح يف ةالصلاو فاوطلا ةلزنم تلزنف اهلك

 ىلاعت هلل : لاق نأب :ش ( هسفن ىلع بجوأ ناک نإ رحنلا مايأ تضم ىتح حضي مل ولو ) :م

 . اريقف وأ اينغ بجوملا ناك ءاوس كلذ وحن وأ اهحبذأ وأ اهب يحضأ نأ يلع

 هسفن ىلع باجيإلا نودب اًبجاو ناك ول هنأل « ديفم ريغ باجيإلا ديق : يكاكلا لاقو
 . كلذك مكحلاو

 مل رحنلا مايأ تضمو « ةيحضألا ةين ريغ نم ىرتشاو ؟ريقف ناك اذإ هنأل ديفم وه لب : تلق

 . قدصتلا هيلع بجي

 (ةيح اهب قدصت ةيحضتلل ةاش ىرتشا دقو ) :م ًريقف لجرلا ناك وأ يأ :ش ( ؟ريقف ناک وأ ) :م

 . ريقفلا ينعي

 ىلع بجتو « ينغلا ىلع ةبجاو اهنأل ؛ رتشي ذب مل وأ ىرتشا ةاش ةميقب قدصت اين ناك نإو (:م

 ةيحضألل نيعتت ت ةاشلا نأ ملعاو « دمحأو يعفاشلل اًقالخ :ش ( اندنع ةيحضتلا ةينب ءارشلاب ريقفلا

 رهاظ اذه . [ريقف يرتشملا ناكو « اهب يحضي نأو ءارشلا دنع ىون وأ اهب يحضي نأ رذن نأب

 . ةياورلا

 ةيحضتلا بجت الو رذنلاب الإ بجت ال اهنيعب ةيحضتلا نأ : انباحصأ نع ينارفعزلا ىورو
 نأل . يعفاشلا لوق وهو «سايقلا وهو « اريقف يرتشملا ناك نإو « ةيحضألل ىرشلا ةينب اهنيعب

 الو اذه ال ةيحضألا ةين عم ءارشلاب دجوي مل « ةينلاب وأ عورشلاب امإ : نيرمألا دحأب مزلي برقلا

 . قتعلا ةينب ادبع وأ« قدصتلا ةينب الام ىرتشا ول امك همزلي الف كاذ

 ةيحضأ اهب هل يرتشي ارانید مازح نب میکح ىلإ عفد ی يبنلا نأ : ناسحتسالا هجو
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 ءارهظ اهتاوف دعب ىضقت ةعمحجلاك « ةدهعلا نع هل اجارخإ قدصتلا هيلع بجي تقولا تاف اذإف

 يي هللا لوسر ىلإ رانيدلاو ةاشلاب ءاجف رانيدب ةاش ىرتشا مث نيرانيدب اهعاب مث اهب یرتشاف
 ةاشلاب ىحضي نأ هرمأو «كنيي ةقفص ىف كل هللا كراب» : ةي هللا لوسر لاقف كلذب هربخأو

 عيب زاوج ىلع ليلد هيفو قدصتلاب رمأ ال ةينلا درجمب هتمزل ةيحضألا نأ الولف . رانيدلاب قدصتيو
 . ةيحضألا

 تناك نإ ةاشلاب قدصتيف :ش ( ةدهعلا نع هل اجارخإ قدصتلا هيلع بجي تقولا تاف اذإف ) :م

 ينغلا حبذ ول ىتح انركذ امك « ال وأ ىرتشا ةاش ةميقب قدصتي اًينغ ناك نإو « اريقف ناكو ةيح

 . ةحوبذم ريغو ةحوبذم اهتميق ام لضف نمضيو اهلوانت هل لحي ال اهنيعب قدصتي ملو ريقفلا وأ
 .« حضرألا» يف اذك

 هيلع بجو ام ءاضق نآ ثيح نم امهنيب عماجلا ذإ :ش ( ؟رهظ اهتاوف دعب ىضقت ةعمجلاك ) :م
 اهمايآ يف ةبرق تتبث نإو « ةيحضتلا نأل اذهو « طايتحالا قيرطب ءادألا سنج ريغ ءادألا يف

 باب يف عورشملا وه هنأل ًالصأ اهتميقب وأ ةاشلا نيعب قدصتلا نوكي نأ لمتحا هنآ الإ « صنلاب

 . ةفايضلا ماعطل اًبيطت ةيحضتلا ىلإ لقن انإو . تاقدصلا رئاس يف امك . لالا

 . اهمايأ يف ةيحضتلا نم بحأ ناكل ًالصأ قدصتلا ناك ول : تلق نإف

 ( ةيدف زجعلا دعب موصلاو ) :م : هلوقب هيلإ راشأ ‹ موصلا نع زجع اذإ « ةيدفلا يف امك « اًطايتحا

 . ةيدف زجعلا دعب ىضقي موصلاك يآ :ش

 ؟ اذا بوصنم ةيدف : تلق نإف

 نم «ةريخذلا» يفو . مهفاف ارهظ باصتنا اذكو ةيدفلا ثيح نم ينعي زييمتلا ىلع : تلق

 همزلي ىتح ةاش ةميقب قدصتلا هيلع بجو تقولا ىضمو حضي ملف تقولا رخآ يف رسوم ناك

 . اهيفو اهب ءاصيإلا

 نأ هيلعف ارسوم ناك نإف . ةاش يحضأ نأ يلع هلل : لاق نأب ةاش يحضي نأ رذن نمو

 هيلع ناك رسيأ نإف « ةاش هيلعف اريقف ناك ولو . هيلع بجي ام نعي نآ الإ نیتاشب يحضي

 . رسیلاب بجو امو رذنلاب بجوأف «ناتاش

 . تقولا يضم دعب اهنيب قدصي اهنيعب ةاش رذنلاب بجو ام لكأي ال : « حاضيإلا » يفو

 يف اهب ىحضو اهريغ ىرتشاو ةيحضألل ىرتشا ام عاب ولو : هداز رهاوخل «لصألا» يفو
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 هلوقل ءءافجعلا الو ‹ كسنملا ىلإ يشق ال يتلا ءاجرعلاو ءاروعلاو ءايمعلاب يحضي الو : لاق

 نيبلا ءاجرعلاو ‹ اهروع نيبلا ءاروعلا : ةعبرأ اياحضلا يف ءىزجت ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . « ىقنت ال يتلا ءافجعلاو « اهضرم نيبلا ةضيرملاو « اهجرع

 لثملاب بجاولا ىدأ هنأل هيلع ءيش الو زاج هنم ريخ وأ ىلوألا لشم ةيناشلا تناك نإف رحنلا مايأ

 . ةيحضتلا ةينب ىلوألا ىرتشا دقو ىلوألا نم ةميق لقأ ةيناثلا تناك نإف ةدايزو

 ةيناثلاب ىحض اريقف ناك نإو ءيشب قدصتلا همزاي الو هيزجي هنإف اًينغ يرتشملا ناك نإو

 رذن ولو ريقفلا نم رذنلاك لعجي ةيحضألا ةينب ةيناثلا نأل ىلوألا ةميق مامت ىلإ قدصتيو هيزجي

 ‹ ىرخألاب ةيحضتلا زوجي هنإف « اهب ىحضو ىرخألا ىرتشاو اهعاب مث ىلوألاب يحضي نأ
 . اذهاذكف ىلوألا ةميق مامت ىلإ قدصتي نأ هيلع ناك

 زوجي : يناهفصألا دواد لاقو « يرودقلا لاق يأ :ش ( ءایمعلاب يحضي الو : لاق ) :م

 تلاقو ‹ ةجحب سيل يدنع سايقلاو ءايمعلا يف دري ملو ءاروعلا يف درو عرشلا نأل ءايمعلا

 يف دارأو « ءاروعلا يف دراولا صنلا نوكيف ةدايزو روع ءايمعلاو ءاروعلا زوجي مل عرشلا : ةماعلا

 . 4 فأ امهل لقت الو # : ىلاعتو هناحبس هلوق يف امك صنلا ةلالدب ءايمعلا

 ( كسنملا ىلإ يشم ال يتلا ءاجرعلاو ) :م . نينيعلا ىدحإ ةبهاذلا يهو :ش ( ءاروعلاو ) :م

 كسن نم حتف هيف سايقلاو هيف حبذي يذلا عضوملا وهو نيسلا رسك نود نوكسو ميلا حتفب :ش

 اذإ جرعلا نإ : « يخركلا رصتخم » حرش يف يرودقلا لاقو . ههجول حبذ اذإ اكسنمو اكسن هلل

 . زوجي ال هنإف يشمت ال ناك نإو « تزاج اهسفنب يشملا نم اهعنمي مل

 هيلع هلوقل ) :م ملعي ملع باب نم فجعي فجع نم « ةلوزهملا يأ :ش ( ءافجمعلا الو ) :م

 ةضيرملاو ءاهجرع نيبلا ءاجرعلاو ‹اهروع نيبلا ءاروعلا : ةعبرأ اياحضلا يف ئزجت ال» : مالسلاو ةالصلا

 ناميلس ينربخأ ةبعش نع ةعبرألا هجرحأ ثيدحلا اذه :ش ( ٠ ىقنت ال يتلا ءافجعلاو اهضرم نيبلا

 امع - هنع هللا يضر - بزاع نب ءاربلا تلأس : لاق زوريف نب ديبع تعمس نمحرلا دبع نبا

 هعباصأ نم رصقأ يعباصأو ةي هللا لوسر انيف ماق :لاقف ؟ يحاضألا نم هنع ب يبنلا ىهن

 نيبلا ةضيرملاو اهروع نيبلا ءاروعلا اياحضلا يف زوجت ال عبرآ »: لاقف هلمانأ نم رصقأ يلمانآو

 . ” «ىقنت ال يتلا ريسكلاو اهجرع نيبلا ءاجرعلاو اهضرم

 مكاحلاو ء(٤١٠۳) ةجام نباو )0۸٠۲( يئاسنلاو « )۲۸٠۲( دواد وبآو )۱٥٤٩( يذمرتلا هاور : حیحص (۱)

 : لاق زوريف نب ديبع تعمس نمحرلا دبع نب ناميلس ينربخأ ةبعش قيرط نم . (۱۸۷ ص كلامو (۹۸/1)

 نكلو . ءاربلا نع ةملس يبآ نع ريثك يبأ نب ىيحي قيرط نم مكاحلا هجرحخأو « اعوفرم . . . ءاربلا تلأس

 نع ثراحلا نبورمع نع كلام هاورو فيعض ىيحي نع يعازوألا نع ثيدحلا ىور يذلا ديوس نب بويأ

 . زوریف نب دیبع

۳ 



 اوفرشتسا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف نذألا امأ «بنذلاو نذألا ةعوطقم ىزجت الو : لاقو

 « نذألاو نيعلا

 نم الإ هفرعن ال حيحص نسح ثيدح : لاقو « ريسكلا ضوع ءافجعلا : يذمرتلا لاقو

 قيرط نمو « ٠ هدنسم » يف دمحأ ةاورو - هنع هللا يضر - ءاربلا نع زوريف نب ديبع ثيدح

 . جحلا يف «كردتسملا يف مكاحلا هاور دمحأ

 نع زوريف نبا ديبع نع ثراحلا نب ورمع نع «ًاطوملا» يف كلام هاورو جحلا يف كلام هاورو

 نع يعازوألا انثدح ديوس نب بويأ نع اًضيأ مكاحلا هجرخأو . .٠ . . ءافجعلا» : لاقو ءاربلا

 ملو دانسإلا حيحص : لاقو هلثمب ءاربلا نع نمحرلا دبع نب ةملس يبآ نع ريثك يبأ نب ىيحي

 ذخأ ام وهو ءاربلا نع زوريف نب ديبع نع هللا دبع نب ناميلس ثيدح ملسم جرخأ امنإ « هاجرخي
 ملاس يبأ نب ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي ثيدح هحصأو هيف نيلقانلا فالتخا ملسم ىلع

 هفعض ديوس نب بويأو : « هرصتخم ١ ىف ىبهذلا لاق . همالك ىهتنا . ديوس نب بويأ نبا

 . . ىهتنا . دمحأ

 هوري مل ءاربلا نع زوريف نب ديبع ثيدح نإ : امهدحأ « ناضارتعا انه مكاحلا ىلعو : تلق

 : هلوق هجرخأ مث ديوس نب بوی ثیدح حص هنآ : رخآلاو « ننسلا باحصأ هاور امنإو « ملسم

 وضع وضعلاو « اهنيع تبهذ دق اهنأل « تبهذو تسختنا دق يتلا يآ «اهروع نيبلا ءاروعلا »

 الو « نيبب سيل اهروع نأل « ةيحضتلا تزاج بهذي ملو نايب اهنيع ىلع ناك ولو « باطتسم
 كلذ نأل « اهيلع ضرما رثأ نيبي يتلا يأ اهضرم ةنيبلا ةضيرملاو : هلوق . اهمحل كلذ صقني

 . حصألا يف دمحأ لاق هبو . اهمحل صقني

 اذإ لزهيو محللا دسفي برجلا نأل ءابرجلا ةضيرملاب دارملا : يلبنحلا يضاقلاو يعفاشلا لاقو

 يقن اهب سيل يتلا يآ ىقنت ال يتلا هلوق ليلد الب مومعلل صيصختو قلطملل دييقت اذهو « رثك

 . فاقلا نوكسو نونلا رسكب وهو لازهلا ةدش نم خم يأ

 - هلوقلف نذألا امأ ) :م : يرودقلا لاق يأ :ش ( بنذلاو نذألا ةعوطقم ئزجت الو : لاقو ) :م

 ةياحصلا نم نانثا هاور ثيدحل ا اذه :ش ( «نذألاو نيعلا اوفرشتسا » :- مالسلاو ةالصلا هيلع

 نيعلا فرشتسن نأ لب هللا لوسرانرمأ : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر - يلع : امهدحأ

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق «نذألاو

 يبآ قيرط نم )۳۱٤۲( ةجام نباو )۱٥٤۸( يذمرتلاو )٤۳۷۲( يئاسنلاو )۲۸۰٤( دواد وبآ هاور : نسح (۱)

 « )۳١٤۳( ةجام نباو « )٠١١١( يذمرتلا هاورو « ًاعوفرم . . . يلع نع نامعنلا نب حيرش نع قاحسإ

 ‹ اعوفرم . . يلع نع يدع نب ةيجح نع ليهك نب ةملس قيرط نم (۲۲۵ )٤/ مکاحلاو )٤٩۷٩( يئاسنلار

 . سلدم وهو قاحسإ وبأ هيفو «هنعنع هدانسإو « مالك هيف ةيجحو

۳٤ 



 ال ريسيلا بيعلا نالو « اباهذو ًءاقب لكلا مكح رثكألل نأل « زاج بنذلاو نذألا رثكأ يقب نإو

 ءرثكألا رادقم يف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياورلا تفلتخاو . اوفع لعجف هنع زرحتلا نكمي

 «هأزجأ لقآ وأ ثلثلا ةيلإلا وأ نيعلا وأ نذألا وأ بنذلا نم عطق نإو : هنع « ريغصلا عماجلا » يفف

 ًاليلق ربتعاف ةثرولا اضر ريغ نم ةيصولا هيف ذفنت ثلثلا نأل ؛ هزجي مل رثكأ ناك نإو

 ثيح نم يأ :ش ( اباهذو ًءاقب لكلا مكح رشكألل نأل ؛ زاج بنذلاو نذألا رشكأ يقب نإو ) :م

 ًاليلق يقابلا ناك نإو « زوجي ًاليلق بهاذلاو ريثك يقابلا ناك نإف « باهذلا ثيح نمو ءاقبلا

 . زوجي ال اریثک بهاذلاو

 وهو اجرح هرابتعا يف نأل :ش ( ًاوفع لعجف هنع زرحتلا نكمب ال ريسيلا بيعلا نألو ) :م

 عماجلا » يفف رثكألا رادقم يف - هللا همحر -ةفينح يبأ نع ةياورلا تفلتخاو ) :م صنلاب عوفرم

 . ةفينح ىبأ نع يأ :ش (هنع ٠ ريغصلا

 هأزجأ) م ثلثلا نم يأ :ش ) لقأ وأ فثلثلا ةيلإلا وأ نيعلا وأ نذألا وأ بنذلا نم عطق نإو ( م

 كلثلا نأل ) :م زوجي ال خسنلا ضعب يفو :ش ( هزجی مل ) :م ثلغلا نم يأ :ش ( رثکا ناک نإو

 ردصلا لاق دمحم نع ماشه ةياور وهو :ش ( ًاليلق ربتعاف ةثرولا اضر ريغ نم ةيصولا هيف ذفنت

 . ةياورلا رهاظ هنأل ‹ حصألا وهو :ديهشلا

 ‹ ثلثلا نم لقأ فرطلاو نذألاو نيعلا نم بهذ ناك نإ تيأرآ : « لصألا » يف دمحم لاق

 يبآ دنع ةلقلا دح نم هنود امو ثلثلا ةياورلا رهاظ ىلع نأل اذهو « معن :لاق ؟ يزجي له

 لاق . ال :لاق ؟ ئزجي له ثلثلا نم رثكأ بهذ ناك نإ تيأر : ضي « لصألا » يف لاقو

 يبآ دنع ريشك ثلا ىلع داز ام نأل ةفينح يبأ دنع اذهو « لصألا حرش يف مالسإلا خيش

 له « ءاوس ثلثلا بهذ ناك نإ تيأرأ : اًسضيأ « لصألا » يف لاقو . تاياورلا قافتاب « ةفينح

 . حيحص هدانسإ : لاقو « كردتسملا» يف مكاحلا هاورو « حيحص نسح « معن : لاق ؟ ئزجي

 - هنع ىلاعت هللا يضر -يلع نع يدع نب ةيجح نع ليهك نب ةملس نع دواد وبأ اًسضيأ هاورو

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو « هوحنب

 [. . .] ‹ ًضيأ هدانسإ ححصوا كردتسملا » يف مكاحلاو « « هحيحص ١ يف نابح نبا هاورو

 - ةفيذح رخآلاو - هنع هللا يضر - يلع باحصأ رابك نم وهو يدع نب ةيجحب ناخيشلا جتحي

 دمحم نع طسوألا همجعم ١ يف يناربطلاو « هدنسم ١ يف رازبلا ةفيذح جرخأ - هنع هللا يضر

 نع رفز نب ةلص نع ينابيشلا قاحسإ يبأ نع نانس نب ديعس نانس وب انثدح يئالملا ريثك نبا
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 يتلا الو : لاق . نذألاك راصف دوصقم لماك وضع هنألف ؛ بنذلا امأو ‹ امهتمالس اوبلطا يأ

 هنأل ؛ عبرلا :هنع ىوريو . اريثك ربتعاف مهاضرب الإ ذفنت ال داز امیفو اهبنذو اهنذآ رشكأ بهذ

 . ةالصلا يف رم ام ىلع لامكلا ةياكح يكحي

 .” رازبلا ظفلب ىهتنا . «نذألاو نيعلا فرشتسن نأ ةي هللا لوسر انرمأ » : لاق ةفيذح

 نع ىوري ال :لاقو .« نيعلا فرشتسا» : ةي هللا لوسر لاق : لاق : يناربطلا لاقو

 اوبلطا يآ ) :م هجو ريغ نم يلع نع يور دقو لاق هاور رازبلا لاق كلذكو دانسإلا اذهب الإ ةفيذح

 امأو) :م . ةمالسلاو مامتلاب نيتفيرش امهوبلطا ىنعملاو روع وأ جرخم ةفآ نم :ش ( امهتمالس

 . ةعوطقم تناك اذإ زوجي ال ثيح :ش ( نذألاك راصف دوصقم لماك وضع هنألف بنذلا

 يتلا ةاشلا ءىزجت الو : يرودقلا لاق يأ :ش ( اهبنذو اهنذأ رثكأ بهذ يتلا الو : لاق ) :م

 نذألا لك بهذ اذإ : كلام لاقو « دمحأو ىعفاشلا لاق هبو اهنذأ رثكأ بهذ وأ اهينذأ رثكأ بهذ

 . ءاطع لاق هبو زوجي هنود بهذ ولو زوجي ال

 یحضی نأ یھن ال يبنلا نأ» : - هنع هللا يضر - يلع ىلإ ادنسم دواد وبأ هاور ام انلو

 فصنلا : لاق ؟بضعألا ام : بيسملا نب ديعسل تلق : ةداتق لاق «  «نرقلاو نذألا ءابضعب

 نم ريسيلا امأف « ةيحضألا نم عني نذألاو نيعلا يف ريبكلا بيعلا نأ ىلع لدي اذهو « هقوف امف

 ةنمسملا قيرط ىلعاهيف لعفي هنأ ىرت الأ « كلذ نم ولخت ال منغلا نأل « عني الف نيعلا

 تفلتخا عنام ريغ ليلقلاو اعنام ريثكلا ناك اذإو « سانلا ىلع قشل ةيحضألا عنم ولف « ةفالعلاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب يتأي ام ىلع ةفينح يبآ نع « امهنيب لصافلا دحلا يف تاياورلا

 ىلع يأ :ش ( داز اميفو ) :م ةلعلا دح يف ةياورلا رهاظ يف ثلثلا ةفينح يبأ دنع نأل اذهو

 :ش ( ربتعاف ) :م ةثرولا ءاضرب يأ :ش ( مهاضرب الإ ):م ةيصولا يآ :ش ( ذفنتال ):م ثلثلا

 . ىفخي ال ام ىلع لاحلا ىلع بصن :ش ( ؟ريثك ) :م ثلثلا ىلع دازام يأ

 يف رم ام ىلع لامكلا ةياكح يكحبي هنأل ؛ عبرلا ) :م ةفينح يبأ نع يأ :ش ( هنع ىوريو ) :م

 يئاللا ريشك نب دمحم نع « طسوألا همجعم ١ يف يناربطلاو « هدنسم » يف رازبلل يحليزلا هازع : فيعض )١(

 وهو ريثشك نب دمحم هيفو . ةفيذح نع رفز نب ةلص نع قاحسإ يبآ نع نانس نب ديعس نانس وبأ انث يشرقلا

 لاق يرجو ءاًعوفرم . . . يلع نع بيلك نب يرج نع ةداتق قيرط نم (۲۸۰۵) (۹۸ /۳) دواد وبآ : فیعض (۲)

 . سلدم وهو « هنع ةداتق هنعنع دقو « لوبقم : ظفاحلا هنع

۳٦ 



 لاقو « « ريثك ثلثلاو « ثلثلا» : ةيصولا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ ثلثلا ىوريو

 ‹ ةالصلا يف مدقت ام ىلع ةقيقحلل رابتعا هإزجأ فصنلا نم رثكألا يقب اذإ : دمحمو فسوي وبأ

 ‹ كلوق وه يلوق : لاقف ةفينح ابأ يلوقب تربخأ : فسوي وبأ لاقو .ثيللا يبأ هيقفلا رايتخا وهو

 ‹ كلوق نم بيرق يلوق : هانعم :لیقو .فسوي ٰيبأ لوق ىلإ هنم عوجر وه :ليق

 :ش ( « ريثك ثلثلاو ‹ ثلثلا » : ةيصولا ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ثلثلا ىوريو ) :م

 ًريثك الام يل نإ هللا لوسر اي : تلق » : لاق صاقو يبأ نب ديعس نع ةعامجل ا هاور ثيدحلا اذه

 : لاق « (ال » : لاق ؟نيثلثلاب : لاق« ال ): لاق ؟هلك يلاب يصوأ انآو نيتنبا ينثرت اغنإو

 دعب نم ءيجيسو « ٠ ريثك ثلثلاو ثلثلا ١ : لاق ؟ ثلثلابف : لاق « «ال)» : لاق ؟فصنبلاف

 . ةيصولا باتك يف مالكلا

 ليلقلانأل :ش ( ةقيقحلل ارابتعا هأزجأ فصنلا نم رثكألا يقب اذإ : دمحمو فسوي وبأ لاقو ) :م

 ينعي :ش ( ةالصلا يف مدقت ام ىلع ) :م ًاليلق نوكي فصنلا نود امف ةلباقتملا ءامسألا يف ريثشكلاو

 ام هئزجي ةياور يف : تاياور ثالث كلذ يف فسوي يبأ نعو عني قاسلا فصن نم رثكأ ناك اذإ

 عني امهلوقك ةياور يفو ‹ فصنلا عني :«عماجلا»ةياور يفو « هيلع داز اجب عنيو فصنلا نود

 . اًقلطم هقوف ام عنييو هنود ام ال عبرلا

 وبآ هراتخا يذلا وه دمحمو فسوي يبا لوق يأ :ش ( ثيللا يبأ هيقفلا رايتخا وهو ) :م

 . ةفيثح وبأ عجر هيلإو « ريغصلا عماجلا » حرش يف ثيللا

 تربخأ ينعي :ش ( كلوقك وه يلوق :لاقف ةفيتح ابأ يلوقب تربخأ : فسوي وبأ لاقو ) :م

 : هانعم ليقو « كلوقب ثدحأ هانعم : ليق « كلوق وه يلوق : ةفينح وبأ لاقف فصنلا يف يلوقب

 . «فلتخملا» يف اذك « فصنلاب كريدقتك داهتجا ثلثلاب يريدقت نأ

 يبأل - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يأ :ش ( فسوي يبأ لوق ىلإ هنم عوجر وه : ليق ) :م

 ًاليلق ثلثلاب الوأ لوقي ناك هنأل « فسوي يبأ لوق ىلإ هلوق نم عوجر « كلوق وه يلوق فسوي

 نم رشكألا ربتعا هللا همحر فسوي ابأ نأل :ش ( كلوق نم بيرق يلوق : هانعم : ليقو م

 لاقو . هريغو عبرلا نم فصنلا ىلإ برقأ ثلثلاو ثلثلا نم رشكألا ربتعا ةفينح ابأو فصنلا

 كلوق ىلإ برقأ « هنود ام ال عنام ثلثلا « فصنلا نم رثكألا نأ وهو لوألا يلوق يأ : يكاكلا

 . عنام ثلثلا وأ عبرلا نأ لوقي نم لوق ىلإ هبشتلاب هأزجأ ىفن اذإ فصنلا نم رثكألا نأ وه يذلا
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 ةفرعم مث «فسوي يبأ نع وضعلا فاشكنا يف امك « امهنع ناتياور اًعنام فصنلا نوك يفو

 وأ موي ةاشلا فلتعت ال نأ دعب ةبيعملا نيعلا دشت : اولاق نيعلا يفو رسيتم نيعلا ريغ يف رادقملا

 دشت مث ناكلملا كلذ ىلع ملعأ عضوم نم هتأر-اذإف ء ًاليلق ًاليلق اهيلإ فلعلا برقي مث « نيموي
 ىلإ رظني مث « هيلع ملعأ ناكم نم هتأر اذإ ىتح ًاليلق ًاليلق فلعلا اهيلإ برقو « ةحيحصلا اهنيع

 نأ زوجيو : لاق . فصنلاف اًقصن ناك نإو ‹ ثلثلا بهاذلاف اًتلث ناك نإف ‹ امهنيب ام توافت

 نرقلا ةروسكم اذكو ‹ دوصقم هب قلعتي ال نرقلا نأل ؛ اهل نرق ال يتلا يهو « ءامحلاب يحضي

 عنام ةياور يف دمحمو فسوي يبأ نع يأ :ش ( امهنع ناتياور اًعنام فصنلا نوك يفو ) :م

 نأل عنام ريغ : ةياور يفو « ريثكب سيل هلباقي ام نأل ليلقب سيل فصنلاو « وفع ليلقلا نأل
 عنام فصنلا :(طوسبملا» يفو . ليلقب سيل هلباقي ام نأل ريثك ريغ فصنلاو ريشكلا وه منام

 . اًطايتحا عناملا حجري زوجملاو عناملا ىوتسا امل : لاقف « اقلطم

 يف فسوي يبآ نع ناتياور تءاج امک يأ :ش ( فسوي يبأ نع وضعلا فاشكنا يف امك) :م

 هنأل :ش ( رسيتم نيعلا ريغ يف رادقملا ةفرعم مث ) :م نآلا هانركذ دقو وضعلا فصن فاشكنا

 . رهاظ سوسحم

 فلعلا برقي مث « نيموي وأ اًموي ةاشلا فلتعت ال نأ دعب ةبيعملا نيعلا دشت : اولاق نيعلا يفو ) :م

 دشت مث) :م ةمالع هيلع لعج يأ :ش ( نام ا كلذ ىلع ملعأ عضوم نم هتأر اذإف ءاليلق ًاليلق اهيلإ

 ام توافت ىلإ رظني مث « هيلع ملعأ ناكم نم هتأر اذإ ىتح ًاليلق ًاليلق فلعلا اهيلإ برقو ‹ ةحيحصلا اهنيع

 ةينالاو ىلوألا ةيؤرلا نيب ام ةفاسملا هب دارأ « توافتلا ناك نإ يأ :ش ( الث ناك نإف « امهنيب

 نإو يأ :ش (اًمصن ناك نإو ) :م ثلثلا اهنيع نم بهذ يذلاف يأ :ش ( ثلثلا بهاذلاف ) :م . هاثلث
 وه اذهف ‹ فصنلا اهنيع نم بهاذلاف يأ :ش ( فصنلاف ) :م « افصن نيتيؤرلا نيب توافتلا ناك

 . يقب مكو نيعلا نم بهذ مك هنأ ةفرعم يف ةليحلا

 فالح الو : يرودقلا لاق يأ :ش ( اهل نرق ال يتلا يهو ءامحجلاب يحضي نأ زوجيو : لاق ) :م

 هيلع صوصنم سيلو ةيحضألا يف هب عفتني هنأل :ش ( دوصقم هب قلعتي ال نرقلا نأل ) :م دحأل هيف

 . زوجي يأ :ش ( نرقلا ةروسكم اذكو ) :م « رثؤي الف

 نإ : دمحأ لاقو « يعفاشلا لاق هبو « دوصقم هب قللعتيال نرقلا نأ :ش ( :انلق امل ) :م

 - هنع هللا يضر - يلع نع انيور امل « زوجي هنودامو « زوجي ال نرقلا فصن نم رثكأ رسكنا

 ‹«فصنلا نم ريثكلا بضعلاو « نرقلاو نذآلا ءابضعب ىحضي نأ ب يبنلا ىهن : لاق هنأ

 زاج الإو « هزجی مل اریشک يمدي اهنرق ناك نإ : كلام لاقو . "دواد وبأ هاور كلذ تهركف

۳۸ 



 . نيءوجوم نيحلمأ نيشبكب ىحض يب يبنلا نأ حص دقو «بيطأ اهمحل نأل ؛ يصخلاو انلق امل

 . ةضيرملاك ربتع اهل ءامد ال ام نأل

 ىلعاًمدقم نوكينأ نمولخيال - هنع ىلاعت هللا ىضر - ىلع ثيدح «بابللا» ىفو
 نيبلا ءاروعلا :يحاضألا يف ءىزجت ال عبرأ ): لاق ا هنأ يور ام وهو « ءاربلا ثيدح

 ادئاز يلع ثيدح نوکیف « اًرخأتم ءاربلا ثیدحب اًخوسنم نوکیف « ثیدحلا . ٩ ......اهروع

 لوق حیضوت هیفاذهو « لمعلا بجاو نوكيف كشلاب اخوسنم هلعجي مل هتوبثانملع امو هيلع
 ال هنأل « هوجولا تزاج اذهبو عامجإلاب عني ال ريسيلا بيعلا نإ : اولاق انباحصأ نكلو دمحأ

 . كلذك نرقلا رسكف « محللا وهو دوصقملا يف رسي

 هركا : لاقف ‹ ؟نرقلا نم صقنلا هركأ ىنإف : ءاربلل تلق : لاق زوريف نب ديبع نعو

 ثيدح لمح امك « بابحتسالا ىلع لمحيف « سانلا ىلع قيضت نأ كايإو تئش ام كسفنل

 . زوريف نبا ىلع ءاربلا راكنإ هيلع لديو بابحتسالا ىلع ءاكرشلا

 اهل نرق ال يتلا ةيعسلا نع فسوي ابأ تلأس : ماشه لاق : « هرصتخم » يف يخركلا لاقو

 اهنإف نذأ اهل نكي مل نإ وأ نذألا ةريغص تناك نإو ئزجت يهف نذآ اهب ناك نإ : ءاكسلا : لاقف

 . اعيمج مهدنع نرق اهل نكي مل نإو ةاشلا ئزجتو « فسوي يبأ لوق وهو « ئزجت ال

 يتلا يهو ءاكسلا امآو تأزجأ هعيمج وأ اهنرق ضعب رسك ول : « لصألا » يف دمحم لاقو

 نكي مل نإو عني ال ءاضعألا ريغصو دوجوم وضعلاو ةريغص نذألا تناك نإف ةقلخ اهل نذأ ال

 . اهناصقن نم رثكأ اهمدعف اهيلع صنلا ةلالدب ةقلخلا يف ةدوصقم نذألا نإف ةنيب نذأ اهل

 نأل ) :م نيتيصخلا عوزنم وهو يصخلاب يحضي نأ زوجيو يأ رجل اب :ش ( يصخلاو ) :م

 . ىفخيال ام ىلع هجوأ همح نأو :ش ( بیطأ اهمحل

 هاور ثيدحلا اذه :ش (« نيءوجوم نيحلمأ نيشبكب ىحض یب يبنلا نآ » :حص دقو ) :م

 . - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا نم ةسمخ

 نب ديزي نع قاحسإ نبا نع ةجام نباو دواد وبأ هثيدح جرخأ « هللا دبع نب رباج : لوألا

 رحنلا موي هب هللا لوسر حبذ » : لاق هللا دبع نب رباج نع يرفاعملا شايع يبأ نع بيبح يبأ

 . ۲ نیئوجوم نيحلمآ نيئرقآ نيشبک

 . هجیرخت مدقت (۱)

 نع « )۳۱۲١( يحاضآلا لئاوآ يف هجام نباو « (٥۲۷۹)ایاحضلا نم بحتسي ام: باب يف دواد وبآ هاور (۲)

 هيف فيعض هدانسإو . ًاعوفرم . . رباج نع يرفاعملا شايع يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي نع قاحسإ نب دمحم

 . لوبقم وهو شايع وب

۳۹ 



 ىيحي نع هنع كرابملا نبا ةمجرت يف «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هثيدح جرحخأ ةريره وبأ : يناثلا

 نيحلمأ نيشبكب ةي هللا لوسر ىحض » : لوقي ةريره ابأ تعمس :لاق هيبأ نع هللا ديبع نبا

 . ییحی ثیدح نم بیرغ « هجو [ریغ] نم روهشم :لاقو « نیءوجوم

 يف يناربطلاو « امهيدنسم » يف هيوهار نب قاحسإو دمحأ هثيدح جرخأ عفار وبآ : كلاثلا

 : لاق عفار يبأ نع نيسح نب يلع نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نب كيرش نع « همجعم)»

 . ثيدحلا . '« نييصحخ نيءوجوم نيحلمأ نيشبكب یک هللا لوسر یحض»

 ال4 هللا لوسر ىحض » : لاق هنع «هدنسم» يف دمحأ هثيدح جرخأ : ءادردلا وبأ : عبارلا

 . ٩ نیءوجوم نيعذج نيشبکب

 قيرط نم «هننس يف ةجام نبا اهشيدح جرخأ « -اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع : سماح ا

 وأ ةشئاع نع ةملس يبأ نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع يروثلا نايفس انربخأ قازرلا دبع

 نينيمس نيميظع نيشبك ىرتشا يحضي نأ دارأ اذإ ناك يب يبنلا نأ » : ةريره يبأ

 .  كيدحلا ٤- . . . نيءوجوم

 نب هللا دبع نع نايفس انربخأ فسوي نب قاحسإ انثدح : اًضيأ « هدنسم » يف دمحأ هاورو

 لک هللا لوسر ناک : تلاق ةشئاع نع ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ليقع نبدمحم

 يبأ نع ةملس يبأ نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع نايفس نع عيكو انثدح :...هرکذف

 . هركذف . . . ةريره

 هلوق دنع تكسو دمحأ قيرط نم «كردتسملا» يف مكاحلا اور ريخألا دانسإلا اذهبو

 يهو « ةحمل هيف يأ حلمأ شبك : لاقي : ليقو « ضايبو داوس هيف يذلا نيشبكلا وهو ‹نيحلمأ

 . حلملا نول نم يهو دوس تارعش ةبوشم ضايب

 ميملا مضب وه :تلق . داوس هطلاخي ضايب يهو ناولألا نم ةحلملا : «بابعلا» يفو

 « دم ابو واولا رسكب « ءاجولا نم لوعفم نزو ىلع ءوجوملا نيءوجوم : هلوق . ماللا نوكسو

 . يصخل اب اهتب نوكيف خضفتي ىتح نيتضيبلا ضراع وهو

 . نيتضيبلا جارخإ ريغ نم اهيف نعطيو ةديدحب قورعلا برضي نأ وه :«برغملا» يفو

 ىسوم وبأ هلاق ؛ [. . .] يعوزنم يأ نيءوجوم ظوفحملا :« هيشاوح» يف : يرذنملا ظفاحلا لاقو

 . هدنع هظفلو نسح هدانسإو دمحأ هاور : )٤/ ۲١) «عمجلا »يف يمثيهلا لاق (۱)

 )٤/ ۱١۲۷(. «يحاضألا » يف مكاحلا هاورو ‹نسح هدانسإو )۳١۲١( « يحاضألا لتارأ » يف ةجام نبا هاور (۲)

f 



 ال تناك اذإ امأ . دوصقملاب لخي ال هنأل ؛ فلتعت تناك اذإ اذه : ليقو « ةنونجملا يهو ءالوثلاو

 ‹ محللا يف ناصقن الو دلجلا يف برجل ا نأل ؛ زاج ةنيمس تناك نإ ءابرجلاو « هئزجت ال فلتعت

 نانسأ ال يتلا يهو ءامتهلا امآو « صقتناف محللا يف برجلا نأل ؛ زوجت ال ةلوزهم تناک نإو

 ام يقب نإ : هنعو ‹ ةلقلاو  ةرثكلا نانسألا يف ربتعي هنأ :-هللا همحر - فسوي يبأ نعف ءاهل

 دوصقملا لوصحل هأزجأ هب فالتعالا نكمي

 نم نوكيو فيفختلا ىلع زمه ريغب نييجوم هيوري نم مهنمو : «ةياهنلا» يف لاقو . يناهبصألا

 . يجوم وهف اًيجو هتيجو

 . ىهتنا - لاحلا رابتعاب ءاجولاو ‹ تناك ام رابتعاب ةيشوبكلا نوكي نأ زاج : تلق

 . باوجلاو لاؤسلا اذه ىلإ ةجاح الف ًالصأ هنع لوزت ال ةيشوبكلا : تلق

 :ش ( ةنونجملا يهو ) :م ءالوشلاب يحضي نأ زوجيو : يرودقلا لاق يأ :ش (ءالوثلاو ) :م

 . مئاهبلا يف دوصقم ريغ لقعلا نأل

 اناك اذإ : لاق ؛ ءالوثلاو ءابرجلا نع هتلأسو : ماشه لاق : «هرصتخم» يف يحخركلا لاقو

 . فسوي يبأ لوق وهو « ائزجي مل نيوافجع اناك نإو « اتازجأ نيتنيمس

 ةنونجملا تناك اذإ نوكي اغنإ زاوجملا نم ركذ ام يأ :ش ( فلتعت تناك اذإ اذه : ليقو ) :م

 عافتنالا وهو دوصقملاب لخي ال نونجلا نأل يآ :ش (دوصقملاب لخي ال هنأل ) :م فلعلا لكأت

 . محللا هب صقني هنأل :ش ( هئزجت ال فلتعت ال تناك اذإ امأ ) :م محللاب

 تناك نإو ‹ محللا يف ناصقن الو دلجلا يف برجا نأل ؛ زاج ةنيمس تناك نإ ءابرجلاو ) :م

 . الف الإو عني

 نانسألا يف ربتعي هنأ :-هللا همحر -فسوي يبأ نعف اهل نانسأ ال يتلا يهو ءامتهلا امأو) م

 اذإف « مشه ةبرض هبرض : لاقي اهلصأ نم ايانثلا رسك وهو محللا نم وهو :ش ( ةلقلاو ةرثكلا

 نذألاك وضع نانسألا نأل ةياورلا هذه يف ةلقلاو ةرثكلا فسوي وبأ ربتعا اغإو هنانسأ مدقم ىقلأ

 . رثكألا ءاقب هيف ربتعيف

 (دوصقملا لوصحل هازجأ هب فالتعالا نكمي ام يقب نإ ) :م فسوي يبآ نعو يأ :ش ( هنعو ) :م

 يف يرودقلا لاق . هريغ نود دوصقملا ءاقب ربتعاف اهب لكألا نانسألا نم دوصقملا نأل :ش

 . اهنانسآ فارطأ رسكي يتلا ءامتهلا نأل انباحصأ نم : «هحرش»

٤١ 



 ال ناك اذإ نذألا رثكأ عوطقم نأل ؛ اذه ناك نإ « زوجت ال ةقلخ اهل نذآ ال يتلا يهو ءاكسلاو

 ولو ‹ ءارشلا تقو ةمئاق بويعلا هذه تناك اذإ هانركذ يذلا اذهو ىلوأ نذألا ميدعف ‹ زوجي

 نأل ؛ هذه هئزجت اريقف ناک نِإو « اهريغ هلع اينغ ناک نإ ‹ عنام بیعب تبعت مث ةميلس اهارتشا

 ‹ نيعتت ملف ‹ ءارشلاب ال « ءادتبا عرشلاب ينغلا ىلع بوجولا

 لكألا يف رثؤي مل اذإف « تصقن اغنإو ةيقاب نانسألا نأل فلتعت نأ اهيف فسوي وبأ ربتعاو

 . رثكألا ءاقب ربتعاف نانسألا ةفلعتم تناك اذإو عني مل

 نإ ) :م نيدوصقملا نيوضعلا ةتئاف اهنأل :ش ( زوجت ال ةقلخ اهل نذأ ال يتلا يهو ءاكسلاو ) :م

 الفردان اذه عقو نإفاذكه نوكي ال هنآ ینعملاو هركذ يذلا اذه دجو نإ ينعي :ش ( اذه ناك

 : لاقي « ريطلا يف الإ نوكي ال ءاكسلا نأل اذه لاق امنإو لصألا نم نينذألا تئاف هنأل زوجي

 يدج : لاقو نينذألا ريغص يف اًضيأ لمعتسيو كسي ريطلا عيمجو ءاكس ةماعلاو السلا ميلس

 . نينذألا ةريغص تناك اذإ ءاكس ةيدجو كسأ

 ناك نإو .انركذ ال زوجت ال اهنإف ىلصألا ىنعملا وهو لوألا ىنعملا ءاكسلا نم دارملا ناك نإف

 تناك نإ ءاكسلا : لاق هنآ فسوي يبأ نع ىضم ام يف انركذ امك زوجت اهنإف : يناشلا ىنعما

 ضغ عضوم هنإف «مهفاف « ئزجت ال اهنإف نذأ اهل سيل ناك نإو ئزجت اهنإف نذألا ةريخص
 . مهنيعأ هيف حارشلا

 اذهو ) :م زوجي ال نأب :ش ( ىلوأ نذألا ميدعف «زوجي ال ناك اذإ نذألا رشكأ عوطقم نأل ) :م

 اذإ ) :م زوجي ال اهضعبو زوجي اهضعب يتلا ماكحألا نم هركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( هانركذ يذلا

 عاطقنا وأ ةيلإلا وأ نذألا عاطقناو فجعلاو جرعلاو روعلاو ءامعلا نم :ش ( بويعلا هذه تناك

 ىلع باوجلاف هدعب ثدح اذإ اغإو ‹ ةيحضألا عنمتاهنإف :ش ( ءارشلا تقو ةمئاق ) :م امهرثكأ

 اهنوك لاح اهوحن وأ ةاشلا ىرتشاول :ش ( ةميلس اهارتشا ولو ) :م : هلوقب هيلإ راشأ ليضفتلا

 . بيعلا نع ةميلس

 دنعو :ش (اهريغ هيلع اًينغ ناك نإ ) :م ةيحضتلا زاوج نم :ش ( عنام بيعب تبيعت مث ) :م
 ول كلذكو « ةبجاو ريغ ةيحضألا نأ ىلع ءانب ىرخأ هيلع مزلي الو ةبيعملا هذه هتزجأ « ةثالفلا

 . ءاطعو نسحلاو يغخنلاو يروثلاو يريبزلا لاق مهلوقبو مهدنع كلذكف رذنلاب اهبجوأ

 :ش ( ءادتبا عرشلاب ينغلا ىلع بوجولا نأل ) :م ةبيعملا يأ :ش ( هذه هئزجت اریقف ناک نإو ) :م

 ال ) :م ءارشلا لبق هيلع بجاولا لب ءارشلاب هيلع نيعتي ال ينغلا نأ « هلصاح عرشلا لبق ينعي

 . ءارشلاب هيلع نيعتي ملف كلذك ناك اذإ ءارشلا ببسب هيلع بوجولا ال يآ :ش (نوعتت ملف ءارشلاب

۲ 



 ‹ ةاكزلا باصن يف امك هناصقن نامض هيلع بجي الو « تنيعتف ةيحضألا ةينب هئارشب ريقفلا ىلعو

 ‹ ىرخأ اهناكم رسوملا ىلع ةيحضتلل ةارتشملا تنام اذإ : اولاق . لصألا اذه نعو

 هئارش ببسب ريقفلا ىلع بوجولاو يأ :ش ( تنيعتف ةيحضألا ةينب هئارشب ريقفلا ىلعو ) :م

 نيعتي ال هنإ : ينارفعزلا هلوقي ام فالخب « كلذ ببسب ةيحضألا تنيعتف « ةيحضألا ةينب

 هيلع بجاولا نأل ينخلا فالخب « اهب يحضي نأ هئزجت هئارشب تنيعت اذإف « ًالصأ ءارشلاب

 هسفن ىلع بجوأ اذإ ريقفلا يف مكحلا كلذكو صقانلاب ةدهعلا نع جرخي الف ءادتبا ةلماك ةيحضأ

 هنع طقسي ال ىحضف اًعنام اًبيع حبذلا لبق تبيعت مث ةحيحص ىرتشاف « اهنيع ريغب ةيحضأ
 ةيحضألا ةينب ةبجاو ريصت : انخئاشم ضعب لاق « « ةريخذلا » يفو (ةفحتلا» يف اذك « بجاولا

 . ارسعم وأ يرتشملا ناك رسوم

 قافتاب ةيحضألا ةينب ءارشلاب ةبجاو ريصت ال ارسوم يرتشملا ناك اذإ : مالسإلا خيش ركذو

 . كلام لاق هبو بجت تاياورلا رهاظ يفف ارسعم ناك نإو . تاياورلا

 بجت ال اهنأ ىلعاوقفتاو ةمئألا سمش راشأ هيلإو « بجت ال اهنأ : ينارفعزلا ىورو
 ريصت ال اًئيش هناسلب ركذي ملو اهب يحضي نأ ىونف ةاش هل تناك ىتح ةيحضألل ةينلا درجمب
 لوق ىلعف رسعم وهو « ةيحضألا ةينب هئارشب وأ هباجيإب هيلع تبجوأ اذإ مث «ةيحضألل ةبجاو

 هيلع بجاولا نأل « اهلثم هيلعف اهحضي ملو رحنلا مايأ يف اهنيعب هقدصي نأ اهبوجوب لاق نم
 . رحنلا مايأ دعب كلذو « زجعلا دنع قدصتلا ىلإ لقتني اغإو ةقارإلا

 هيزجت الو اهتميقب قدصت اهدعبو رحنلا مايأ يف اهلثم همزل هيلع بجو اب قدصت اذإف

 دعب ةيح اهنيعب بجتف « قدصتلا بوجو لبق تعقو اهنأل رحنلا مايآ يف يتلا ىلوألا ةقدصلا
 ةيح اهنيعب قدصت رحنلا مايأ يف اهنيعب قدصتي مل ولف « لوصألا يف ركذ امك اًطايتحا رحنلا مايأ
 . انركذ امك رحنلا مايأ دعب

 يآ هناصقنل نامضلا هيلع بجي الو خسنلا ضعب يف :ش ( هناصقن نامض هيلع بجی الو) :م

 بجي ال امك يأ :ش ( ةاكرلا باصن يف امك ) :م بيعلا ناصقن نامض ريقفلا ىلع بجي ال

 نامض بجي الو هردقب هنع طقست ةاكزلا نإف بوجولا دعب صقتنا اذإ ةاكزلا باصن يف ناصقنلا

 طقس لالا كله اذإف . ةمذلا ال لاما اعيمج امهيف بوجولا لحم نأ اهتميقب عماجلاو ردقلا كلذ

 ال عرشلاب ينخلا ىلع بوجولا نأ وهو روكذملا لصألا يأ :ش ( لصألا اذه نعو ) :م بوجولا

 ٠ ءارشلاب ريققلا ىلع بوجولاو « ىرخأ هيلع ناك نيعتي مل املف « ةاشلا نيعتي ملف « ءارشلاب

 . ىرخأ هيلع بجي ملف تنیعتف

 - خئاشملا لاق يأ :ش ( ىرخآ اهناكم رسوملا ىلع ةيحضتلل ةارتشملا تنام اذإ :اولاق ) :م

t۳ 



 رحنلا مايآ يف ىلوألا ترهظ مث ‹ ىرخأ ىرتشاف تقرس وأ تلض ولو . ريقفلا ىلع ءيش الو

 اهلجر ترسكناف تبرطضاف اهعجضأ ولو ‹ امهحبذ ريقفلا ىلعو « امهادحإ حبذ رسوملا ىلع
 حبذلا ةلاح نأل -هللا امهمحر - يعفاشلاو رفزل اًفالخ « اندنع اًتاسحتسا هأزجأ اهحبذف

 ‹ حبذلاب ةقحلم هتامدقمو

 . ىرخآ ةاش هذه ناكم ىنغلا ىلع ةيحضتلا نأل ةارتشملا ةاشلا تتام اذإ : - هللا مهمحر

 م انركذ امك تتامو ةنيعتم تناك اهنأل ةارتشملا تتام اذإ ينعي :ش (ريقفلا ىلع ءيش الو) :م

 . ىرخأ ةاش يأ :ش ( ىرخأ ىرتشاف تقرس وأ ) :م ةيحضلل ةارتشملا تبهذ يأ :ش ( تلض ولو )

 حبذ يآ :ش ( امهحبذ ريقفلا ىلعو) :م هئارشل نييعتلا مدعل « نيتاشلا دحأ يأ :ش ( امهادحإ

 ىلع اذه اًضيأ ءارشلاب هضيوعتو « هئارشب اهنييعتل اهنع تضوع يتلاو تلض يتلا نيتاشلا

 (ةيريهظلا ىواتف » يف راتخاو ‹ ةمئألا سمش رايتخاو ‹ ينارفعزلا ةياور ىلع ال « ةياورلا رهاظ

 تبرطضاف ) :م . ةيحضتلل اهنيع يتلا هتاش لجر عجضأ ولو يأ :ش ( اهعجضأ ولو ) :م

 :ش ( - هللا امهمحر - يعفاشلاو رفزل اًقالخ « اندنع اًتاسحتسا هآزجأ اهحبذف اهلجر ترسكناف

 . هتيحضت زجي ملف حبذلا لبق ةبيعم تراص اهنأل رهاظلا باحصأو « دمحأ لاق امهلوقبو

 نم عنام بيع لكب تبيعت ول اهنأل « لجرلإراسكنا صيصخت يف ةدئاف ال : يكاكلا لاقو

 . « طوسبملا » يف حرص هبو كلذك مكحلاف ةيحضألا

 ءماعلا ةدارإو صاخلا رکذ باب نم ۲ اهلجر ترسكناف» :هلوق : «ةيانعلا» بحاص لاقو

 . كلذك مكحلا ناك حبذلل عاجضالا ةلاح بارطضالاب راسكنالا ريغ عنام بيع اهباصأ اذإ هنإف

 ضرألا هلجرب طبخي حبذلل عاجطضالا دنع ناويحلا نإف « بلاغلا جرخم جراح اذه : تلق

 . مهفاف ماع مكحلاف الإو « هركذ كلذلف دي وأ لجر رسكني اجبرف ابلاغ

 اذه اًضيأ هيفو « تبهذف هنيع تباصأف نيكسلا هنم تبلقنا اذإ اذك :( لصألا» حرش يفو

 ركذي مل ؟ زوجي له تحبذو كلذ دعب تذخأ مث ةاشلا تبلقنا اذإ امأف « كلذ هناكم يف حبذ اذإ

 ىلع لاقي . دمحمو فسوي يبأ نيب اًفالخ لوصألا ةياور ريغ يف ركذ دقو ةياورلا رهاظ يف اذه

 : دمحم دنعو . زوجيال هروف نم ذحخؤي مل نإو « زاج كلذ هروف نم ذخآ نإ فسوي يبأ لوق

 . ةيحضألا تقو يف ةيحضتلا نوكي نأ دعب نيلاحلا يف زوجي

 ههجوو « ناسحتسالا هجو ىلع ةراشإاذهو :ش ( حبذلاب ةقحلم هتامدقمو حبذلا ةلاح نأل) :م

٤ 



 ‹ هروف نم تذخا مث تتلفناف « ةلاحلا هذه يف تبعت ول اذکو « اًمکحو ارابتعا هب لصح هناکف

 . حبلا تامدقمب لصح هنأل ؛ فسوي يبأل اًقالخ «-هللا همحر - دمحم دنع هروف دعب اذكو

 ‹ اعرش تفرع اهنأل منغلاو « رقبلاو « لبإلا نم ةيحضألاو :لاق

 زارتحالا نكي مل ام كلذ راصف اهبارطضا نم بويعلا هقحليف حبذلا ةلاح يف برطضت ةاشلا نأ

 اوفع ناك حبذلا ةلاح بيع اهقحل ولو حبذلاب قحلم كلذو « هتامدقمو حبذلا ةلاح يف هنأل « هنع

 م حبذلاب لصح ناکف يأ :ش ( هب لصح هناکف ) :م هلوقب هيلإ راشآ « عاجطضالا ةلاح كلذكف

 مكحلا ثيح نمو يأ :ش ( اًمكحو ) :م ءاضعألا عيمج فلتم حبذلا نإف سايق يأ :ش ( ؟رابتعا)

 . حبذلاب لجرلا فلت لصح هنأك

 صقتنا نإو « زوجي يناثلا فصنلا قتعأ مث هراهظ ةرافك نع هدبع فصن قتعأ اذإ هريظن

 تبث انھھ . كلذك عنه الف ةرافكلا لممأل هكلم يق تبثب صا قالا نأل قاتعالا فصلا

 . عني الف حبذلا ةلاح يف راسكنالا

 عاجطضاللا ةلاح يف ةاشلا تبيعت ول زوجي اذكو يأ :ش ( ةلاحخلا هذه يف تبيعت ول اذكو ) :م

 ريغ نم هتعاس نم يآ :ش ( هروف نم تذخأ مث ) :م تبرهو تیسن يأ :ش ( تتلفناف ) :م

 . ةنيرقلا هيلع لد يذلا تقولا ىلإ عجري هروف يف ريمضلاو «ريخأت

 هللا همحر = دمحم دنع ) :م ةعاس دعب تذخأ ول زوجي اذكو يأ :ش ( هروف دعب اذكو ) :م

 يذلا لعفلا جرخ عطقنا ال روفلا نأ هليلدو « فسوي يبأ ليلد ركذي مل :ش ( فسوی يبأل اًقالخ

 لعفب لصح ام ةلزنمب راصف روفلا دعب دجو يذلا حبذلا بابسأ نم اًببس نوكي نأ نم هب تبيعت
 لصح يذلا نأل يآ :ش ( حبذلا تامدقمم لصح هنأل ) :م هلوقب دمحم لیلد ىلإ راشأو رخآ

 . حبذلاب قحليف حبذلا تامدقمب

 ءالؤه نم ةيحضألا : يرودقلا لاق يأ :ش ( منغلاو « رقبلاو لبإلا نم ةيحضألاو : لاق ) :م

 يسنإو يشحو لكبو ناويح لكب زوجي : ةيرهاظلا تلاقو « ةثالثلا تلاق هبو « ريغ ال ةثالفلا

 هنأ -هنع یلاعت هللا يضر - ةريره يبآ ثيدحل « يسنإو يشحو همحل لكؤي رئاط لكب اذكو

 م2٣ يلهب نمک مٿ رق يده نک م ڈ ةندب يدهي نم لثمك ةعمحلا ىلإ رجاهملا لثم » : لاق ةي

 "ةضيبلا ىلإ بيرق روفصعلاو ةضيب يدهي نمك مث ةجاجد يدهي نمك

 راغاو دحاو نع ياو  ةبس نع یز يشحولا ةرقب ن حلاص نب نسا نع يكسو

 تفرع يأ :ش ( اعرش تفرع ) :م منغلاو رقبلاو لبإلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م هلوقب انليلد ىلإ

 . )۲٤( ةعرجلا ملسمو « )٠٤/۲( يراخبلا هجرحأ (1)

0 



 . - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم الو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نم اهريغب ةيحضتلا لقنت ملو

 ةالصلا هيلع هلوقل ؛ ئزجي هنم عذجلا نإف ؛ ناضلا الإ !دعاصف ينثلا هلك كلذ نم ئزجيو : لاق
 ةالصلا هيلع لاقو .«نآضلا نم عذحجلا حبذيلف مكدحأ ىلع رسعي نأ الإ ايانشلاب اوحض » : مالسلاو

 .« نأضلا نم عذجلا ةيحضألا تمعن » : مالسلاو

 . عرشلا ثيح نم اهنم ةيحضألا زاوج

 الو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نم ) :م ةثالثلا هذه ريغب يأ :ش ( اهريغب ةيحضتلا لقنت ملو) :م
 ‹ ةثالثلا هذه ريغ نم اهزاوجب رثأ الو ثيدح وري مل هنأل :ش ( - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم
 . ةيحضتلا زوجت هنأل باوثلا ردق نايب هنم دارملا نأل دساف روكذملا ثيدحلاب ةيرهاظلا لالدتساو

 . زوجي نأ يغبني مهلوق سايق ىلعف نآضلا نم عذجلا ريغ الب يبنلا زوجي مل اذهلو
 روكذملا نم زوجي يأ « يرودقلا لاق يأ :ش ( ادعاصف ينثلا هلك كلذ نم ئزجيو : لاق ) :م

 . ينثلا اهلك ةثالثلا هذه نم

 ؟ اذا بصن ادعاصف : تلق نإف

 ال هنأل « كلذ ىلع اًينامث هنوك لاح يأ ادعاصف مكحلا بهذف ريدقتلاو . لاحلا ىلع : تلق

 . فطعلل ءافلاو « هنع ازواجتم هيلع دئاز

 -رمع نبا نعو هريغ نم زوجي ال هنأل نأضلاب ديق :ش ( ئزجي هنم عذحجلا نإف ؛ ناضلا الإ ) :م
 كلام لاق انلوقبو « هريغ نم يزجي ال امك نأضلا نم عذجلا ءىزجي ال يرهزلاو -هنع هللا يضر

 يف يتلا الإ زعملا نمو < ةيناثلا ةنسلا يف يتلا الإ نأضلا نم يزجي الو : يعفاشلا لاقو «دمحأو

 . «مهزيجو » يف اذك . ةيناثلا ةنسلا

 نم عذحجلا حبذيلف مكدحأ ىلع رسعي نأ الإ ايانثلاب اوحض » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م

 ال» لك هللا لوسر لاق : لاق رباج نع ريبزلا يبأ نع ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه :ش («ناضلا

 .«نأضلا نم هعذج اوحبذتف مكيلع رسعي نأ ةنسم الإ اوحبذت

 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ٠( ناضلا نم عذجلا ةيحضألا تمعن » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ) :م

 اًناعذج اًمنغ تبلج : لاق شابك يبأ نع نمحرلا دبع نب مادك نع دقاو نب نامثع نع يذمرتلا

 - معن » : لوقي ب هللا لوسر تعمس : لاقف هتلأسف ةريره ابآ تيقلف يلع ترسكف ةنيدملا ىلإ

 . بيرغ ثيدح : لاقو “ « سانلا هبهتناف » : لاق ٠ نأضلا نم عذجلا ةيحضألا -تمعن وأ

 ؛ مالك هيفو دقاو نب نامشع هيفو )٠١١١( نأضلا نم عذجلا يف : باب يف «يحاضألا » يف يذمرتلا هاور (۱)

 . لوهجم وهو نمحرلا دبع نبا مادكو

٤ 



 نم عأذجلاو . ديعب نم رظانلا ىلع هبتشي تاينثلاب طلخ ول ثيحب « ةميظع تناك اذإ اذهو : اولاق
 . ءاهقفلا بهذم ىف رهشأ ةتس هل تمت ام نأضلا

 ليعامسإ نب دمحم تلأس: « ىربكلا هللع» يف لاقو . اًقوقوم ةريره يبأ نع يور دقو
 يبأ نع هفقوف هريغ هاورو لب يبنلا ىلإ هعفرف دقاو نب نامثع هاور : لاقف « ثيدحلا اذه نع

 ىلإ لوألا ثيدحلا بسن هنأ يزارتألا نم بجعلاو « هفرعي ملف شابك يبأ نع هتلأسو « ةريره
 هوجرخأ ننسلا باحصأ ناك نإو « انركذ امك« حيحصلا» بحاصل وهو « « ننسلا » بحاص

 ا

 . اضيأ

 نع زجعلا رهظأو « ةريره يبأ نع : مهبتك يف انباحصأ لاق : يناثلا ثيدحلا يف لاقو

 . يذمرتلا ىلإ هتبسن

 اذإ نأضلا نم عذجلاب ةيحضألا زاوج : خئاشملا لاق يأ :ش ( ةميظع تناك اذإ اذهو :اولاق ) م

 لوقي ناكو « ينث عمج < ةلثملا ءاثلا مضب :ش ( تاينثلاب طلخ ول ثيحب ) :م ةميظع عذجلا تناك

 . عذج وأ ينث هنأ :ش ( ديعب نم رظانلا ىلع هبتشي ) :م تطلخ ول لوقي نأ يغبني

 ءاهقفلا لاق : هحرش يف يرودقلا لاقو :ش ( رهشأ ةتس هل تمت ام نأضلا نم عذجلاو ) :م

 علحل « ةتس نبا رقبلا نم " عاحلاو ؛ ةتس نبا منخلا نم ينثلاو رهشأ ةتس نبا منغلا نم

 يمرحلا مساقلا نأل :« اياحضلا» باتك ىف لاق « « سانجألا » باتك ىف ىفطانلا لاقو

 يف نعطو رهشآ ةينامث هل تمت ام وه نأضلا نم عذجلا : لاق قاقدلا يلع ابأ تعمس : لاق يزارلا

 . نماثلا

 ال ةثجلا ةريغص تناك اذإو عذج يهو ةثجل ا ةميظع ةاشلا تناك اذإ ةيحضألا يف زوجيو

 تنعطو ةنس هل تمت ام الإ زوجي ال زعملا امو « ةيناغلا ةنسلا يف تنعطو ةنس اهل متي نأ زوجي

 ةميظع تناك ءاوس ةثلاثلا ةنسلا يف تنعطو ناتنس هل تمت ام الإ زوجي ال رقبلا امأو « ةيناثلا يف

 ال وأ ةحلا

 . ةسداسلا ةنسلا يف نعطو نينس سمح هل تمت دق ام الإ ‹ ةيحضألا يف زوجي الف لبإلاو

 ةغللا لهأ دنع نأل هب ديق :ش ( ءاهقفلا بهذم يف ) :م «هاياحض» يف انباحصأ نم فاصخل ا هركذ

 َ . ةيناثلا يف تنعطو ةنس هل تمت ام ةاشلا نم عذجلا

 رقبلا يفو ةسماخلا ةنسلا لبق لبإلا يف هنأ الإ ‹ ينثلا لبق مئاهبلا نم عذجلا ينشلا يفو

4۷ 



 رقبلا نمو ‹ ةنس نبا زعملا نمو اهنم ينثلاو ‹ رهحأ ةعبس نبا هنأ -هللا همحر - ينارفعزلا ركذو

 دولوملاو « هسنج نم هنأل ؛ سوماجلا رقبلا يف لخديو « نينس سمخ نبا لبإلا نمو « نيتنس نبا
 ةاشلا ىلع بئذلا ازن اذإ ىتح « ةيعبتلا يف لصألا يه اهنأل مألا عبتي يشحولار يلهألا نيب

 . دلولاب یحضی

 . ةعبارلا يف ليخلا يفو < ةيناثلا ةنسلا يف ةاشلاو

 وه هنس يذلا لبإلا نم ينشلا مث رهشأ ةينامثل نأضلا نمو ةتسل زعملا نم : يرهزألا نعو

 وهو ةعبارلا يف لخدو ةثلاثلا تلمكتسا ام رفاحلا نمو « ةسداسلا يف لخدو ةسماخلا لمكتسا ام

 : رعاشلا لاق . عذجلا دعب اهلك يف

 دقو :ش ( رهشأ ةعبس نبا) :م نأضلا نم عذجلا يأ :ش ( هنأ -هللا همحر -ينارفعزلا ركذو) :م

 عاذج ىلع عمجيو ةعذج ىثنألاو « ينثلا لبق عذجلاو «« ينارفعزلا»و « سانجألا» نم هانركذ

 . مضلاب عاذج سنوي دازو « عاذجأو ناعذجو

 يذلا ينثلا : يرهوجملا لاق :ش ( ةنس نبا زعملا نمو) :م نأضلا نم يآ :ش ( اهنم ينثلاو ) :م

 عمجلاو ةسداسلا ةنسلا يف فخلا يفو « ةعلاثلا ةنسلا يف رفالاو فلظلا يف كلذ نوكيو ةنس ىقلي

 روعلاو زعملاو رعملا كلذكو سنج مسا ميملا رسكب ىزعملا عمجلاو ةنس ىثنألا : هاورو « نانس

 ىثنألاو « ركذلا زعاملا ليقو . نأضلا فالح منغلا يف زهيو زهي لاشم زعملا : « بابعلا» يفو

 . زعام زعملادحاو ليقو زعاوم عمجلاو نيعلا يهو ةزعام

 لبإلا نم ينثلا يآ :ش ( لبإلا نمو « نيتنس نبا ) :م رقبلا نم ينشلاو يأ :ش ( رقبلا نمو) :م
 :ش ( هسنج نم هنأل ؛ سوماجمل ا رقبلا يف لخديو) :م ةسداسلا يف نعطو :ش ( نینس سمخ نبا ) :م

 ةصالخ » يف لاقو « رقبلا باصن نم ذخؤي ام سوماجلا باصن نم ذخؤي هنإف ةاكزلا يف امك

 . اتاسحتسا اياحضلاو ايادهلا يف زوجي سوماجلاو :« ىواتفلا

 ةاشلاك ‹ يلهألا تاناويحلا نيب دلو يذلا يأ :ش ( مألا عبتي يشحولاو يلهألا نيب دولوملاو) :م

 ءزج اهنأل :ش ( ةيعبتلا يف لصألا يه اهنأل ) :م همأ عبتي الثم يبظلاك يشحولا ناويحلا نيبو الثم

 ناويحلا وه مألا نمو ءاملا وه لحفلا نم لصفتملاو « اهتناضحب اكلهتسم راص لحفلاب نإف مألا

 . ترہتعا كلذلف

 اذإ ىتح خسنلا ضعب يفو مألاب ارابتعا :ش ( دلولاب ىحضي ةاشلا ىلع بئذلا ازن اذإ ىتح ) :م

 ال ةثالثلا دنعو اهب اًرابتعا اهدلوب ىحضي ال ةيبظلا ىلع شبكلا ازن ولو « ةاشلا ىلع بئذلا ازن

 . ماعنألا ةميهب نم سيل هنأل امهنم لك زوجي

۸ 



 هنع اهوحبذا : ةثرولا تلاقو « رحنلا لبق مهدحأ تامف اهب اوحضيل ةرقب ةعبس ىرتشا اذإو : لاق

 . مهنم دحاو نع زجي مل محللا ديري الجر وأ « اًينارصن ةتسلا كيرش ناك نإو ‹ مهأزجأ مكنعو

 تفلتخا نإو ةبرقلا لكلا دصق نوكي نأ هطرش نم نكل « ةعبس نع زوجت ةرقبلا نأ ههجوو

 يف طرشلا اذه دجو دقو « ةبرقلا وهو دوصقملا داحتال اندنع ةعحملاو نارقلاو ةيحضألاك اهناهج

 ؛ لوألا هجولا

 يف مأللدلوتملابرابتعالا : « يجلاولاولا ىواتف »و « هقفلا عماوج ١ يفانركذامانلو

 تدلوولو ةيحضألا زجت مل اًيبظ ةاشلا تدلو ىتح امهيف هسفنب ربتعي : ليقو . لبحلاو ةيحضألا

 . لكؤي ملو زجي مل رامح ةكمرلا

 هركي ال ليقف « قافتالاب هوركم اهنم دلوتملاف ةكمرلا ىلع رامحلا ازن ول « ةريخذلا » يفو
 . مالل رابتعا امهدنع

 ‹ زوجي ال : ءاهقفلا ةماع لاق تدلوف ةاشلا ىلع بلكلا ازن ول : « ىواتفلا ةصالخ » يفو

 نإ :يرازنجلا مامإلا لاق . يبظ ىلع ةاش ازن ولو زوجت مألا هبشي ناك نإ : يرازنجلا مامإلا لاق

 : يرحارحلا مامإلا لاقو زوجي :ءاملعلا ةماع لاق ةاش ىلع يبظ ازن ولو « زوجي بألا هبشي ناك.

 . ةهباشملل ةربعلا

 اهوحبذا :ةثرولا تلاقو « رحنلا لبق مهدحأ تامف اهب اوحضيل ةرقب ةعبس ىرتشا اذإو : لاق ) :م

 . كلذ مهآزجأ مكنعو تيملا نع ةرقبلا اوحبذا : تيما ةثرو تلاق يأ :ش ( مهآزجآ مکنعو هنع

 نأ دارأ :ش ( مهنم دحاو نع زجي مل محللا ديري ًالجر وأ « اينارصن ةنسلا كيرش ناك نإو) :م

 ‹ عيمجلا نع زوجيال هنإف ةيحضألا ديرم ريغ « محللا ديري ناك وأ اًينارصن ناك ةعبسلا عباس

 دحاو دارأ ول ةيادهلا يف كارتشالا زوجي ال كلام لاقو اندنع ةزئاج ةندبلاو ةرقبلا يف ةكرشلاو

 اذإ زوجي ال : رفز دنعو « زوجي : دمحآو يعفاشلا لاقو . اندنع لكلا نع زوجي ال محللا مهنم

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ةبرقلا تاهج تفلتحخا

 زوجت ةرقبلا نأ ) :م قرفلا هجو يآ هجوو خسنلا ضعب يفو نيتلأسملا نيب يأ :ش (ههجوو) :م

 ( ةعتملاو نارقلاو ةيحضألاك اهتاهج تفلتخا نإو ةبرقلا لكلا دصق نوكي نأ هطرش نم نكل « ةعبس نع
 ال كلذ نإف ةعتملا نورخآلا دارأو نارقلا نورخآلا دارأو ةيحضألا ةعتملا مهدحأ دارأ نأب :ش

 نإو :ش ( ةبرقلا وهو دوصقملا داحنال) :م طرش ةبرقلا داحتا هدنعف رفزل اًقالخ :ش ( اندنع) :م

 أ هجولا يف ) :م ةبرقلادوجو وهو :ش ( طرشلا اذه دجو دقو ) :م اهسفن يف ةفلتخم يه تناك

 . مكنعو هنعاهوحبذا : هتثرو تلاقو ةعبسلا دحأ تام اذإ ام وهو :ش (لوألا
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 ىلع هتمأ نع ىحض مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ىرت الأ . ةبرق تفرع ريغلا نع ةيحضتلا نأل

 محللا دصق اذكو « اهلهأ نم سيل ينارصنلا نأل ؛ يناثلا هجولا يف دجوي ملو ‹ لبق نم انيور ام

 عنتماف اًضيأ لكلا عقي مل ةبرقلا قح يف ئزجنت ال ةقارإلاو « ةبرق ضعبلا عقي مل اذإو . اهيفاني

 هنأل ؛فسوي يأ نع ةياور وهو ‹ زوجي ال نأ سايقلاو « ناسحتسا هركذ يذلا اذهو . زاوجلا

 فالتإلاب عربت

 ةيحضألا نوكي فيك لاقي امع باوج اذه ناك :ش ( ةبرق تفرع ريغلا نع ةيحضتلا نأل) :م

 . صنلاب ةبرق تفرع :لاقف « ؟ لعفلاب موقت اهنأل ةبرق ريغلا نع

 اياحضلا يف ملسم ىور ام ىلع :ش ( هتمأ نع ىحض مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ىرت الأ ) :م

 الي هللا لوسر نأ : -اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع طيسق نب ديزي نع
 : لاق مث «  ةيدملا يمله ةشئاع اي » : اهل لاقف هب يحضيل يتأف داوس يف أطي نرقأ شبكب رمأ

 نم لبقت مهللا هللا مسب » : لاقو هحبذ مث هعجضأف شبكلا ذخأو اهذخأف تلعفف « رجحب اهيذحشا»

 . حئابذلا يف اذه لثم ةريثك ثيداحأ انركذ دقو «ىحض مث « ةي دمحم ةمأ نمو دمحم لآو دمحم

 ىور امل هلوقب حئابذلا يف هركذ يذلا وهو :ش ( لبق نم انيور ام ىلع) :م : هلوقب راشأ اهيلإو
 يلو ةينادحولاب كل دهش نمم يب دمحم ةمأ نع هذه لبقت مهلا » : حبذلا دعب لاق هنأ ةا ىبنلا نغ

 . « غالبلاب

 كيرش ناك اذإ اميف ةبرقلا وهو طرشلا دجوي مل يأ :ش ( يناشلا هجولا يف دجوي ملو) :م

 . ةبرقلا لهأ نم يأ :ش ( اهلهأ نم سيل ينارصنلا نأل ):م محللا ديرم وأ اًينارصن ةتسلا

 ال ةقارإلاو ةبرق ضعبلا عقي مل اذإو) :م ةبرقلا يفاني يأ :ش ( اهيفاني محللا دصق اذكو) :م

 . ئزجتلا مدعل ًضيأ ةبرق لكلا عقي مل يأ :ش ( اًضيأ لكلا عقي مل ةبرقلا قح يف ئزجتت

 . ةيحضألا زاوج عنتما كلذك ناك اذإ يآ :ش ( زاوجلا عنتماف) :م

 عبس سفنأ ةعبس ىرتشا ولف « هايش عبس ماقم تماق امل ةندبلا نأل زوجي نأ يغبني : تلق نإف

 . ؟اذهاذك ةيحضألا نع ةتسلا زوجي محلل مهدحأ حبذو هايش

 ماقماهماقأ اغإ صنلاو « صنلاب سايقلا فالخب هايش عبس ماقم تميقأ ةندبلا : تلق

 . سايقلا لصأ ىلع يفن صنلا دروم ريغ يفف لكلا نع ةبرقلا ةينب ةقارإلا تدجو اذإ عبسلا

 ال نأ سایقلاو) م . ناسحتسا دمحم هركذ يذلا اذه يأ :ش ( ناسحتسا هرکذ يذلا اذهو) م

 اذهلو فالتإلاب عربت هنع ةيحضتلاف اًتاريم راص تيما بيصن نأل :ش ( فالتإلاب عربت) :م ةقارإلاب



 فالخب قدصتلاك تيما نع عقن دق ةبرقلا : لوقن انكل « تيملا نع قاتعإلاك هريغ نع زوجي الف
 ال زاج دلو مأ وأ « ةثرولا يف ريغص نع اهوحبذ ولو . تيلا ىلع ءالولا مازلإ هيف نأل ؛ قاتعإلا

 اهضعب عقي مل هنأل ؛ مهيزجي ال ةرولا نذإ ريغب نوقابلا اهحبذف مهنم دحاو تام ولو ةبرق هنأ انيب

 ‹ ةيحضألا محل نم لكأيو :لاق . ةبرق ناكف ةثرولا نم نذإلا دجو مدقت اميفو « ةبرق

 :ش ( تملا نع قاتعإلاك) :م تيملا نع ثراولا نم زوجي الف يأ :ش ( هريغ نع زوجي الف ) :م

 هجواذه :ش ( تيما نع عقت دق ةبرقلا :لوقن انكل) :م فالتإلاب عربت هنأل زوجي ال ثيح

 نع عقت دق ةبرقلاف « ةبرق لكلا عقوف ةبرق اًضيآ كلذ راص اونذأ امل ةثرولا نأ هريرقتو ناسحتسالا

 . تيلا

 نع كلذ رحنباوبرقتي نأ نوكلي ةثرولا نإف « هنع جحلاو تيملا نع :ش ( قدصتلاك) :م

 . نيقابلا باصنأك ةبرقلل تيما بيصن راص ذئنيحف «تيملا
 نع قاتعإلا نأ هريرقتو « تيما نع قاتعإلاك هلوق نع باوج اذه :ش ( قاتعإلا فالخب) :م

 ثراولل سيلو ‹ قتعأ نمل ءالولا نأل :ش ( تيما ىلع ءالولا مازلإ هيف نأل) :م زجي ملاغنإ تيما

 . مازلإلا مدعل تزاج اهنإف هنع ةيحضألا فالخب « تيملا ىلع مازلإلا

 يأ اهحبذ ولو : خسنلا ضعب يفو :ش ( زاج دلو مأ وأ ٠ ةلرولا يف ريغص نع اهوحبذ ولو) :م

 :ش (ةبرق هنأ اني امل) :م زاج هالوم وأ هوبأ هنع یحضف دلو مأ وأ اریغص ءاکرشلا دحأ ناک ولو

 ةقارإلا ضعبو « ًازجتت ال ةقارإلا نأل « زوجيال : سايقلا ىفو ناسحتسالا هجو ىلإ هب راشأ

 . كلذك لكلا راصف اًمحل وأ ًالفن عقو

 ( مهيزجي ال ةثرولا نذإ ريغب نوقابلا اهحبذف) :م ءاكرشلا نم يأ :ش ( مهنم دحاو تام ولو) :م

 اندنعو « امهدنع ةبرق لكلا ةين طارتشا مدع نم ركذ امل ‹ مهيزجي :دمحأو يعفاشلا لاقو :ش

 نذإلا دجو) :م ىلوألا ةلأسملا وهو :ش ( مدقت اميفو « ةبرق اهضعب عقي مل هنأل) :م زوجي الف طرتشي

 . تزاج دقف ةبرق ناك اذإف :ش ( ةبرق ناكف ةثرولا نم

 يفامأ . ةروذنملا ريغ يف اذه : يرودقلا لاق يأ :ش ( ةيحضألا محل نم لكاأيو : لاق ) :م

 : ةياور يف دمحأ نعو « ةثالثلا تلاق هبو ًارسوم وأ ًارسعم ناك ءاوس رذانلا لكأي الف ةروذنملا

 اهببس نأل ةروذنملا يف ينغلا لكأي نأ زوجي الو :“ ةريخذلا » يفو اًضيأ ةروذنملا نم لكألا زوجي

 . لكأ ام ةميق هيلع بجي لكأ ول ىتح « هتقدص نم لكأي نأ قدصتملل سيلو قدصتلا

 مدو ةيحضألا نم ةعبرأ نم الإ ءامدلا نم لكألا زوجي ال : ٠ يواحطلا حرش » يف لاقو

 روذنلاو تارافكلا ءامد نم لكألا زوجي ال ينعي هلحم غلباذإ ‹ عوطتلا مدو نارقلا مدو ةع ا

 . ىهتنا ‹ هلحم غلبي ملاذإ عوطتلا يدهو

 ١ه



 موحل لكأ نع مكتيهن تنك » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « رخديو ءارقفلاو ءاينغألا معطيو

 . «اورخداو ءاهنم اولكف يحاضألا

 كلذ يكحو « بجاو : ةيرهاظلا دنعو « ءاملعلا رثكأ دنع بحتسم هتيحضأ نم لكألا مث

 . يعفاشلا باحصأ نم ليكولا صفح يبآ نع

 موحل لكأ نع مكتيهن تنك » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل رخديو ءارقفلاو ءاينغألا معطيو) :م

 ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا نم ةتس هاور ثيدحلا اذه :ش (اورخداو اهنم اولكف يحاضألا

 . -مهنع

 یھن هنآ : يبثلا نع هنع ريهز نبا نع ميسم هثيدح جرخأ هللا دبع نب رباج : لوألا

 ١ اورخداو اودوزتو اولك » : دعب لاق مث ثالث دعب اياحضلا موحل لكأ نع

 نع ةرضن يبأ نع « ًاًضيأ ملسم هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس وبأ : يناثلا

 محل اولكأت ال ةنيدملا لهأ اي ١ : ل هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يبا

 اومعطأو اولك » : لاقف اًمدخو اًمشحو ًالايع مهل نأ هللا لوسر ىلإ اوكشف « ثالث قوف يحاضألا

 ملو نيخيشلا طرش ىلع: لاقو « هاورف « (كردتسملا» يف مكاحلا مهاوو ٠ اورخداو اوسبحاو

 .هاجرخی

 اي :اولاق : اهنع « ًاضيأ ملسم اهثيدح جرخأ - اهنع هللا يضر - ةقيدصلا ةشئاع : ثلاثلا

 كاذ امو » : لاق كدولا اهيف نولعجيو « مهاياحض نم ةيقسألا نوذختي سانلا نإ اب هللا لوسر

 تفد يتلا ةفادلا لجأ نم مكتيهن امنإ» : لاق . ثالث دعب يحاضألا مول لكؤت نأ تيهن : اولاق ٠ ؟

 . ٩ اوقدصتو اورخداو اولکف

 لوسر لاق : لاق هنع « يراخبلا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر - عوكألا نب ةملس : عبارلا

 اي :اولاق لبقملا ماعلا ناك املف « ءيش هنم هتيب يفو ةثلاث دعب نحبصي الف مكنم ىحض نم ١ : يب هللا

 ماعلا كلذ نإف ءاورخداو اومعطأو اولك ١ : لاق ؟ يضاملا ماعلا انلعف امك لعفن : هيي هللا لوسر

 . ( اهیف اونیعت نآ تدراف دھج سانلاب ناک

 هللا لوسر لاق : لاق هنع دواد وبأ هثيدح جرخأ- هنع هللا يضر - يلذهلا ةشيبن : سماخلا

 اورخداو اولكف ةعسب هللا مكعسيل نكل ةثالث قوف اهولكأت نأ اهموحل نع مكتيهن تنك ينإ) : ي

 . لجو زع هلل رکذو برشو لکا مایآ مایألا هذه نإو الآ «اورجتاو

 نبا هللا دبع نع دثرم نب ةمقلع نع يروثلا نع « ملسم هثيدح جرخأ ةديرب : سداسلا

 تدرأ اغنإو مايأ ةثالث قوف يحاضألا موحل اولكأت نأ مكتيهن تنك » : لاق ةي يبنلا نع هيب نع ةديرب
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 ؛ ثلثلا نع ةقدصلا صقني ال نأ بحتسيو :لاق . اًينغ لكؤي نأ زاج ‹ ینغ وهو هلکا زاج یتمو

 4رتعملاو عناقلا اومعطأو# : ىلاعت هلوقل ماعطإلاو ء انيور امل راخدالاو لكألا :ثالث تاهجلا نأل

 ‹ اهنم ءزج هنأل ‹ اهدلجب قدصتيو : لاق . اًالثأ اهيلع مسقناف

 و ت
 م ينغ هنآ لاحلاو « ةيحضألا محل لكأ زاج ىتمو يأ :ش ( ينغ وهو هلكأ زاج ىتمو) :م

 ةقدصلا صقني ال نأ بحتسيو :لاق ) :م صنلا ةلالدب هلثم ًاينغ معطي نأ يأ :ش ( اتع لكؤي نأ زاج)

 : ثالث تاهجلا نأل) :م ةيحضألا ثلث نم يأ « هرصتخم » ىف يرودقلا ظفل اذه :ش ( ثلثلا نع

 . ( اورخداو اهنم اولكف » هيب هلوق هب دارأ :ش ( انيور امل راخدالاو لكألا

 عناقلا اومعطأو > : ىلاعت هلوقل ) :م راخدالاو هلوق ىلع اًقطع عفرلاب :ش ( ماعطإلاو) :م

 ضرعتملا رتعملاو « اًعونق هتلأسو هل تعضخ اذإ هيلإ تعنق نم « لئاسلا عناقلا :ش ( ( رتعملاو

 رتعملاو « ةعانقو اعنق تعنق نم « لاؤسلا ريغ نم ىطعي ايو هدنع اب يضارلا عناقلاو « لاؤسلل

 .« فاشكلا» ىف اذك لاؤوسلل

 رسكب لعفي لعف باب نم : يناشلاو . امهيف حتفلاب لعفي لعف باب نم : لوألا : تلق

 . رباغلا يف اهحتفو يضاملا يف نيعلا

 عنقو « لأس اذإ اعونق عنقي : لاقي ةعانقلا نمال عونقلا نم لئاسلا عناقلا : « برغم ا» يفو

 مسقناف) :م . «يرشخمزلا ريسفتو» ؛ لأسي الو لاؤسلل ضرعتي يذلا رتعملاو . يضر اذإ ةعانق

 لكألا يهو ةثالثلا ءايشألا هذه ىلع ةيحضألا محل مسقناف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( اًتالثأ اهيلع

 . ثلث دحاو لك . اًئالثأ ماعطإلاو راخدالاو

 ماعطلا نوك ىلع لدتسا ملف تضم يتلا ثيداحألا يف ةروكذم ةثالثلا ءايشألا : تلق نإف

 . ؟ ةروكذملا ةيآلل الث

 الإ هيف ركذي ملو ماعطإلا هيف ركذي مل هنإف ‹ ثیدحلا يف هلقن ام ىلع كلذ يف دمتعا : تلق

 اهلك ناسحلاو حاحصلا ثيداحألا نكلو « ةيآلاب ماعطإلا ىلع لدتسا كلذكف راخدالاو لكألا

 . نأشلا اذه باحصأ نم هركذ ام لثم جرخأ نم ردآ ملو « ةثالثلا ماسقألا ىلع ةلمتشم

 هناحبس هلوقل فصنب قدصتيو اًقصن لكأي نيفصن اهلعجي : « ميدقلا » يف يعفاشلا لاقو

 لهآ رثكأ لاق امك ثلثلا لكأ بحتسي : دیدحجلا» ىف لاقو € ریقفلا سئابلا اومعطاو :  ىلاعتو

 . ملعلا

 ةظفل هيف سيل خسنلا بلاغ يفو « يرودقلا لاق يآ :ش ( اهدلجب قدصتيو : لاق ) :م

 «يرودقلا لاق :٠ لقي ملو . «هرصتخم » يف يرودقلا ظفل اذه : يزارتألا لاق كلذكو . لاق

 نم ءزج دلجلا نأل يأ :ش (اهنم ءزج هنأل ) :م ةيحضألا دلجب قدصتيو يأ « هتداع وه امك
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 ريغ هب عافتنالا نأل ؛ اهوحنو « لابرغلاو بارجلاو عطنلاك تيبلا يف لمعتست ةلآ هنم لمعي وأ

 ام لشم كلذو « اتاسحتسا هئاقب عم « تيبلا يف هنیعب عفتني ام هب يرتشي ناب ساب الو ‹ مرحم
 ‹ ریزابألاو لخلاک هکالهتسا دعب الإ هب عفتني ال امهب يرتشي الو  لدبملا مكح لدبلل نال ؛ انركذ

 .لومتلا دصق ىلع فرصت هنأ هيف ىنعملاو مهاردلاب عيبلاب ارابتعا

 لمعتسي ةلآ دلجلا نم يحضملا لمعيو يأ :ش ( تيبلا يف لمعتست ةلآ هنم لمعي وأ) :م . ةيحضألا

 ةبرقلاو « ةرهطملاو ةرفسلاو ولدلاو لخنملاك :ش ( اهوحينو لابرغلاو بارجلاو عطنلاك ) :م تيبلا يف
 :ش (اًناسحتسا هئاقب عم تیبلا يف هنیعب عفتني ام هب يرتشي ناب ساب الو مرحم ريغ اهب عافتنالا نال) :م

 لاقو ءلابرغلاو برجل اك هنيع ءاقب عم هنيعب عفتني يذلا ةيحضألا دلجب يرتشي نأب سأب ال يأ
 يعفاشلا لاقو « نازيملاو لخنملاو ردقلاو «سأفلا لشم تيبلا يف رداصي ام لكب زوجي : يعازوألا
 يهن اهنع يهنلاو  اهنم رازجلا رجأ ىطعي نأ ىهن ةي هنأل « ناك ءيش ياب زوجي ال :دمحأو

 . كلام لاق هبو « انركذ اب هعيب نم سأب ال اندنعو « عيبلا ىنعم يف هنأل عيبلا نع

 ةيحضألا دلجب يرتشي نأب سأب الو : « يفاكلا حرش » يف يباجيبسألا مالسإلا خيش لاقو

 ال امو « زوجي عافتنالا ىنعم يف ناك ام لكف عيبلا نود عافتنالا هل قلطأ هنأل « تيبلل اعاتم

 لثم لکؤي ال ام يرتشي نأ هلو رذبلاو لخلا هب يرتشی الو : ٤ ماشه رداون » يف دمحم لاق .الف

 ‹ هسنج نم هب عفتني اب ءيشلا لادبتسا يف كلذ زوجي عافتنالا انقلطأ انأل بوشلاو لابرخلا

 هنأل زاج ازبخ محللاب یرتشا ولو دلج اب هلادبتسا زوجیف هنیع ءاقب عم هب عفتني هناف لابرغلاک
 محللاب ىرتشا ولو . زبخلا عم لكؤي اغإو ادرفم لكؤي ال محللا ذإ « محللاب عفتني امك هب عفتني
 . زوجي ال تيبلا عاتم

 ةهج نم جرخ هنأل « لكلا عيب زوجي ال هنأ هانعم ءاوس لكلا يف سايقلاو : دمحم لاقو

 يف باوجلاك هيف باوجل اف محللا امأو : « هطوسبم » يف هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو . لومتلا

 . دلجلا يف امك هب عفتني رخآ ءيشب هعاب نإو « هنمثب قدصت مهاردلاب هعاب نإ « دلجلا

 م امهوحنو بارجلاو عطنلا لثم هئاقب عم هنيعب عفتني يذلا يأ :ش ( انركذ ام لثم كلذو) :م

 لدبملل وهف مكحلا نم لدبلا ناك ال « هب ىرتشي يذلا دلجلا وه لدبملا :ش ( لدبملا مكح لدبلل نأل)

 لخلاو :ش ( لځ اک هکالهتسا دعب الإ هب عفتني ال ام ) :م دلج اب يآ :ش ( هب يرتشي الو) :م. كلذك

 :ش ( ريزابألاو) :م مسمسلا نهد وه يناثلاو ٠ فورعم لوألاف « اًضيأ ةلمهملاو ةمجعملا ءاخلاب

 . لباوتلا اهيف تيقلآ اذإ ردقلا ترذب :لاقي « رزب عمج وهو حتفلاب « رازبإ عمج « لباوتلا يهو
 . زوجي ال ثيح مهاردلاب دلجل ا عيب ىلع اًسايق يأ :ش ( مهاردلاب عيبلاب ارابتعا) :م

 دعب الإ هب عفتني ال ام ءارتشا يف ىنعملا يأ :ش ( لومتلا دصق ىلع فرصت هنأ : هيف ىنعملاو) :م
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 دعب الإ هب عفتني ال اب وأ « مهاردلاب محللا وأ « دلل ا عاب ولف ‹ حيحصلا يف دلجلا ةلزنمب محللاو

 عاب نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو «هلدب ىلإ تلقتنا ةبرقلا نأل ؛ هنمثب قدصت هكالهتسا
 ىلع ةردقلاو كلما مايقل زئاجف عيبلا امأ . عيبلا ةهارك ديفي . « هل ةيحضأ الف هتيحضأ دلج

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ ةيحضألا نم رازجلا ةرجأ يطعي الو :لاق . ميلستلا

 عيبلاب هتلومت اذإف « لومتلا ةهج نع ج رخ دق وهو « لومتلا دصق ىلع فرصت هنأ « هكالهتسا

 . قدصتلا بجيف اثيبخ نوكيف « هوركم لعفب لصح نمثلا اذه نأل قدصتلا بجو

 هعاب نإو « هب قدصتي مهاردلاب هعاب اذإ ينعي :ش ( حيحصلا يف دلجل ا ةلزنمب محللاو) :م

 زرتحا زوجي ال هکالهتسا دعب الإ هب عفتني ال ام یرتشا ولو دلج لا يف امك « هب عفتني رخآ ءيشب
 هل سيلو معطيو لكأي نأ محللا يف اغنإو : لاق «سانجألا» يف يور امع « حيحصلا يف هلوقب

 . اكسم هنم ذختيو لخنملاو لابرغلا يرتشي نأ هل دلجل ا يفو « هيف هريغ

 ال ابارج اهمحلب یرتشا ولو زوجي اًبارج اهدلجب یرتشا ولو : «ناخ يضاق یواتف » يفو

 ةعامس نبا ىورو . دمحم نع ةياور يف الإ زوجي ال لكألل اًمحل اهدلجب ىرتشا ولو « زوجي

 . هسیلب سأب الف ابو همحلب یرتشا ولو : دمحم نع

 ةبرقلا نأل ؛ هنمشب قدصت هكالهتسا دعب الإ هب عفتني ال اب وأ ‹ مهاردلاب محللا وأ دلجلا عاب ولف) م

 ‹ ةبرقلا ةهج الإ قبي ملف « طقاس لومتلا ثيح نم لدبلاب كلمتلا نأل :ش ( هلدب ىلإ تلقتنا

 . قدصتلا اهليبسو

 ىور . هب قدصت سولف وأ بهذ وأ قروب دلجلا عاب نإو : «هرصتخم » يف يخركلا لاقو
 ٠ هل ةيحضأ الف هتيحضأ دلج عاب نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ) :م دمحم نع يزابلا دمحأ اذه

 يف مكاحلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( ميلستلا ىلع ةردقلاو كلما مايقل زئاجف عيبلا امأ . عيبلا ةهارك ديفي

 يرصملا سابعلا نب هللا دبع نع بابحلا نب ديز ثيدح نم « جحلا ةروس ريسفت يف « كردتسملا»

 هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح : لاقو « ءاوس ظفلب اعوفرم ةريره يبآ نع جرعألا نع
 . ٠ ىربكلا هننس يف يقهيبلا هاورو

 دجسملا راجل ةالص ال » : ةي هلوق يف امك «لامكلا ىفن ىلع لومحم هل ةيحضأ الف : هلوق

 ةردقلاو كلملا مايقلف زاوجلا امأو « عيبلا يف ةهاركلا ثيدحلا ديفي : انلق كلذلو « دجسم يف الإ

 ملعلا لهآ ةماع دنع اذه ةيحضألا نم يأ :ش ( ةيحضألا نم رازجلا ةرجأ يطعي الو :لاق) :م

 . دلجلا هئاطعإ يف رمع نب هللا دبع نب هللا ديبعو نسحلا صخرو

 مالسلاو ةالسلا هيلع هلوقل ) :م هلوقب هيلإ راشأ - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع هاورو ام انلو
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 يهنلاو .« اًنيش اهنم رازجلا رجأ طعت الو « اهماطخو اهلالجب قدصت» : - هنع هللا يضر - يلعل

 لبق هب عفتنيو هتيحضأ فوص زجي نأ هركيو : :لاق . عيبلا ىنعم يف هنأل؛ ًضيأ عيبلا نع يهن هنع

 اهب ةبرقلا تميقأ هنأل ؛ حبلا دعب ام فالخب اهئازجأ عيمجب جب ةبرقلا ةماقإ مزتلا هنأل ؛اهحبڏي نأ

 . فوصلا يف امک هب عفتنیف اهنبل بلحي نآ هرکیو . يدهلا يف امک

 اذه :ش ٠( اًئيش اهنم رازجلا رجأ طعت الو «اهماطخو اهلالجب قدصت » :- هنع ىلاعت هللا يضر- يلعل

 ىلاعت هللا يضر - يلع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع يذمرتلا الإ ةعامجلا هجرخأ ثيدحلا

 ال نأ ينرمأو « اهلالجو اهدولج مسقأو هتندب يلع موقأ نأ اب هللا لوسر ينرمآ » :لاق -هنع

 . ىهتنا ٠ اندنع نم هيطعن نحن » : لاقو «اًئيش اهنم رازجلا يطعأ

 . هفنأ يأ همطخ رفاشمو ريعبلا قنع يف لعجي لبح : وه ليقو «دوقملا

 نأل يآ :ش ( هنأل اًضيأ عيبلا نع يهن ) :م اهنم رازجلا ءاطعإ نع يأ :ش ( هنع يهنلاو) :م

 دقو ةضواعم دقع وهو ةعفنملل نيعلا لصأ ثيح < :ش ( عيبلا ىنعم يف ) :م رازجلل اهنم ءاطعإلا

 عيب هتهارك ىلع هب فنصملا جاجتحا : ليق . عيبلا يف مرحتلا ىلع اذه رهاظب يزوجلا نبا جتحا

 . ظفللا رهاظ فالح ةيحضألا دلج

 ال هريغ يف ىنعمل ناك اذإ يهنلا نأ وهو ضرتعملا انه هنع ليقو لصأ ىلع ينبم اذه : تلق

 . هعضوم يف اذه ملع دقو ‹ لصألا ةيعورشم يفاني

 لئاسم نماذه :ش ( اهحبذي نأ لبق هب عفتنيو هنيحضآ فوص زجي نآ هرکیو :لاق ) :م
 يف ناك نآب اهل عفنأ زجل ا ناك نإ: دمحأ نعو . يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت هركذ «لصألا»

 ةبرقلا تميقأ هنأل ؛ حبذلا دعب ام فالخب اهئازجأ عيمجب ةبرقلا ةماقإ مزتلا هنأل ) :م . هركي ال عيبرلا

 يدهلا يف فوصلا زجي نأ « يغبني ال امك يأ :ش ( يدهلا يف امك ) :م ةيحضألاب يأ :ش (اھب

 . هئازجأ عم ةبرق هنوكل

 :ش (فوصلا يف امك هب عفتنيف ):م ةيحضأللا نيل يأ :ش ( اهنبل بلحي نأ هركيو ) :م
 صقني وأ اهب رضي بلحلا ناك نإ : دمحأو يعفاشلا لاقو . نبللاب يأ هب عفتني نأل يأ بصنلاب
 اهبلحي ال اهب رضی ناک اذإ اندنعو « نیللاب عافتنالاو « هبلح هلف الإو هبلح هل نکی مل «اهمح

 دعبلاب ناك اذإ امأ « رحنلا مايآ نم برقي ناك اذإ اذه : اولاقو « ءاملاب عرضلا ىلع شري نكلو

 يتلا يف فوصلا زجو بلحلا يف ةهاركلا هذه مث « نيللاب قدصتيو اهبلحي لب شرلا ديفي ال اهنم

 . ال اهريغ يف امأ « قرعلا اهنيع

 ةبجاو تسيلو اهبجوأ يتلا يف اذه : لاق نم انباحصأ نم :« هحرش » يف يرودقلا لاقو
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 نأ لضفألاف « هنسحي ال ناك نإو . حبذلا نسحي ناك نإ هدب هتیحضأ حبذی نأ لضفألاو : لاق

 - ةمطافل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ هسفنب اهدهشي نأ ىغبني هريغب ناعتسا اذإو « هريغب نيعتسي

 . «بنذ لك اهمد نم ةرطق لوأب كل رفغي هنإف « كتيحضأ يدهشاف يموق » : - اهنع هللا يضر

 يف عوجرلا زجي ملف ءاهيف نيعتي باجيإلا نأل « ةيناث ىرتشا اذإ رسوملا وأ ىرتشا اذإ رسعملا لشم

 نيتي مل بوجولا نأل ء اهزجي ر اهباحي نأ ساب الف هتيحضأ نيع اذإ رسوملاامآ اھنم ءزج

 يف اهحبذ اذإ امأف « ةفصلا هذه ىلع اهءارش ًأدتبا هنأكف زاوجلا ةفصب حبذلا دنع ناك اذإف

 اهيف تنيعت ةبرقلا نأل نيهجولا يف اهب عفتنيف اهفوص زجيو هلكأيف اهنبل بلحي نأ هل زاج اهتقو

 . اهمحلب زوجي امك اهفوصو اهنبلب عافتنالا زاجف حبذلاب

 . نيللاب قدصت لعف نإو حبذلا لبق اهبلحي نأ يغبني الو :« هرصتخم » يف يخركلا لاقو
 يف سيلو -: يرودقلا لاق يأ :ش ( حبذلا نسحي ناک نإ هديب هتیحضأ حبذي نأ لضفألاو : لاق ) :م

 ( هريغب نيعتسي نأ لضفألاف) :م حبذلا يأ :ش ( هنسحي ال ناک نإو ) :م -لاق ةظفل ةحيحصلا خسنلا

 هلوقل ) :م هسفنب هتيحضأ رضحي نأ يأ حش ( هسفنب اهدهشي نأ يغبني هريغب ناعتسا اذإو) :م

 ةرطق لوأ دنع كل رفغي هنإف كنيحضأ يدهشاف يموق » : -اهنع هللا يضر- ةمطافل مالسلاو ةالصلا هيلع

 . - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا نم ةثالث هاور ثيدحلا اذه :ش ( «بنذ لك اهمد نم

 نم (كردتسملا» يف مكاحلا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر - نيصحلا نب نارمع : لوألا

 - ةمطافل لاق ةي يبنلا نأ نيصحلا نب نارمع نع ريبج نب ديعس نع يلامثلا ةزمح يبأ ثيدح

 لك اهمد نم ةرطق لوأ دنع كل رفغي هنإف « اهيدهشاف كتيحضأ ىلإ يموق » : - اهنع ىلاعت هللا يضر

 : تلق :نارمع لاق . « نيملسملا نم » :هلوق ىلإ ...٠ يایحمو يکسنو يتالص نإ يلوقو «هيتلمع بنذ

 نيملسملل لب ١ : لاق ؟ ةماع نيملسملل مآ ةصاحخ كتيب لهألر كل اذهل هللا لو سراب

 « لاقم هدانسإ يف : يقهيبلا لاقو . « همجعم ١ يف يناربطلاو «هننس» يف يقهيبلا هاورو . ماع

 . ادج فيعض يلامثلا ة ةزمح وبأ « كردتسملل هرصتخم» ىف ىبهذلا لاقو

 تباث نع شایع نب رکب وبأو مدآ نب ییحب انربخآ « هدنسم » يف هیوهار نب قاحسإ هاورو

 هدانسإب « هرصتخم» يف ًاضيأ يخركلا هجرخأو ‹ هركذف نيصحلا نب نارمع نع قاحسإ يبأ نع

 . ؟ ريبكلا » يف يناربطلا هاور : )٤/ ١١( «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو . (۲۲۲/۲) يحاضألا يف مكاحلا هجرخأآ (۱)

 . ادج فیعض : يبهذلا هيف لاق ةزمح وبأو . يلامثلا ةزمح وبأ هيفو
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 ؛ زاج حبذف هرمأ ولو . اهلهأ نم سيل وهو ةبرق وه لمع هنأل ؛ يباتكلا اهحبذي نآ هركيو : لاق

 . هوحن نارمع ىلإ

 ثیدح نم « مكاحلا هثيدح جرخأ - هنع ىلاعت هللا يضر - يردخلا ديعس وبأ : يناثلا

 هللا لوسر لاق : لاق -هنع یلاعت هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نع ةيطع نع سيق نب ورمع

 نم فلس ام كل رفغي نأ اهمد نم رطقت هرطق لوأب كل نإق « كتيحضأ يدهشاف يموق ةمطاف اي» : الب
 ؟ ةماع نيملسمللو انل وأ ةصاح تيبلا لهأ انلاذه لب هللا لوسراي :ةمطاف تلاقف <« كبنذ

 . «هدنسم » یف رازبلا هاور . هنع تکسو

 هذه نم نسحأ ديعس يبأ نع اًةيرط هل ملعن ال : رازبلا لاقو « هاو ةيطع : يبهذلا لاقو

 نب يلع ثلاثلا . هثيدح بتكي نم « مهدابعو ةفوكلا لضافأ نم ناك سيق نب ورمعو « قيرطلا

 بيغرتلا » باتك يف ينابفصألا مساقلا وبأ هثيدح جرخأ «- هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ

 ديعس انثدح ميهاربإ نب ملسم نع يعفاشلا هيقفلا « بويأ نب ميلس حتفلا وبأو « « بيهرتلاو

 يبآ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نع مشاه ينب ىلوم دلاخ نب ورمع انثدح ديز نبا
 :U لاق لب يبنلا نأ - هنع هللا يضر - بلاط يبآ نب يلع هداج نع هيبآ نع بلاط

 8 ثيدحلا“ . . .ةمطاف

 (هرصتخم» يف يخركلا هجرخأو « ديز نب دامح وخأ وه « ديز نب ديعس : حتفلا وبأ لاقو
 يموق ‹« دمحم تنب ةمطاف اي ١ : لاق ويي يبنلا نع - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع ىلإ هدانسإب

 اهمدب اهب ىتؤي هنآ امأ بنذ لكل ةرفغم اهمد نم رطقت ةرطق لوأب كل رفغي هنإف كتيحضأ يدهشاو

 . « اًقعض نوعبسو كنازيم يف عضويف اهمحلو

 ةحيحصلا خسنلا يف سيلو- . يرودقلا لاق يأ :ش ( يباتكلا اهحبذي نأ هركيو : لاق ) :م

 ‹ ةبرقلا لهأ نم سيل يباتكلا يأ :ش ( اهلهأ نم سيل وهو ةبرق وه لمع هنأل ) :م :- لاق ةظفل

 اذإ : «هحرش» يف يرودقلا لاق . ةبرقلا ىلإ لمعلا ةفاضإب « ةبرق لمع هنأل خسنلا ضعب يفو

 هحبذ راصف حبذلا لهأ نم هنأل هأزجأ « لعفف هتيحضأ حبذي نأ ايدوهي وأ اًينارصن ملسم رمآ

 ناعتسي نأ يغبني الو نيدلا رومآ نم ةيحضألل حبذلا نأل هركي هنأ الإ ء ءاوس ملسملا حبذو

 . ىهتنا « نيدلا رومأ نم وه اميف رفاكلاب

 نب ةيطع هيفو رازبلا هاور : (۱۷ /) عمجملا»يف يميثيهلا لاقو )٤/ ۲۲١( يحاضألا يف مكاحلا هجرحأ (۱)

 .هأو : ةرطعو : يبهذلا لاق ‹ قثو دقو ریثک مالک هیفو . سيق

 يف * بذكلاب عيکو هامرو < كورتم يشرقلا دلاخ نب ورمعو . هيف ملکتم وهو دیز نب دیعس هيف : تلق (۲)

 . « بيرقتلا
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 نم سيل هنأل ؛ يسوجملا رمأ اذإ ام فالخب « هتينو هتبانإب تميقأ ةبرقلاو ‹ ةاكذلا لهأ نم هنأل

 ازجأ رخآلا ةيحضأ امهنم دحاو لك حبذف نالجر طلغ اذإو : لاق . اداسفإ ناكف ةاكذلا لهأ

 ال هنذإ ريغب هريغ ةيحضأ حبذ نم نأ اذه لصأو . ناسحتسا اذهو « امهيلع نامضلاو « امهنع

 -رفز لوق وهو « سايقلا يف ةيحضألا نع هئزجي الو ‹اهتميقل نماض وهو «كلذ هل لحي

 هنآ : سايقلا هجو . انلوق وهو « حباذلا ىلع نامض الو « زوجب : ناسحتسالا يفو .-هللاهمحر

 اهنآ ناسحتسالا هجو « باصقلا اهارتشا ةاش حبذ اذإ امك نمضيف « هرمأ ريغب هريغ ةاش حبذ

 ةيحضألل اهنيعتل حبذلل تنيعت

 ملسم الإ اهحبذي نآ زوجي ال : كلام لاقو « رذنملا نباو روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاق هبو

 لاقو « رهاط الإ مكاياحض حبذي ال :J لاق هنأ هنع يور امل دمحأ نع ملسم ىوراذكهو

 م يباتكلا نأل زاج هتيحضأ حبذف يباتكلا رمأ ولو يأ :ش (هنأل ؛ زاج حېذف هرمآ ولو ) :م

 اًضيآ ملسملا ةينو يباتكلا ملسللا ةبانإب يأ :ش ( هعينو هعبانإب تميقأ ةبرقلاو « ةاكذلا لهأ نم)

 . فالخ الب زوجي ال ثيح :ش ( يسوجلا رمأ اذإ ام فالخب ) :م « ةيحضألاب

fروج ولا هلم هل سيل نم اهحبب رمآ ثیح سش ( افا ناک الا لما نم سيل هنال ) :  

 ع هسا ب تح رکا ا ا نال س ناف

 ( امهيلع نامضلاو امهنع أزجأ رخآلا ةيحضأ امهنم دحاو لك حبذف نالجر طلغ اذإو : لاق )م

 لئاسم نم ةلأسملا تناك اذإو . لاق ةظفل ةحيحصلا خسنلا يف سيلو « يرودقلا لاق يأ :ش

 ام لصأ يأ :ش ( اذه لصاأو ) :م ءاملعلا تاسحتسا زاوحلا يآ :ش ( ناسحتسا اذهو ) :م يرودقلا

 هثزجي الو اهتميقل نماض وهو كلذ هل لحي ال « هنذإ ريغب هريغ ةيحضأ حبذ نم نأ ) :م مكحلا نم ركذ

 . ةثالثلا لوقو :ش ( -هللا همحر -رفز لوق وهو سايقلا يف ةيحضألا نم

 يا نش ( ومو عیالا ىلع نامض الو )م ةيحضألا نع يأ :ش زوجي ا

 اإ امك ) :م دعتم هنأل س ا ی سلا ر ر :ش (هرمآ ریغب هریغ ةاش حیف

 لعف ثيح دعتم هنأل حبذلل اهارتشا باصقلا ناك نإو نمضي هنإف :ش ( باصقلا اهارتشا ةاش حبذ

 . حبذي ال هل لاق ول ام ىلع اًسايقو . ةيحضألا مايآ ريغ يف حبذ ول ام ىلع اًسايقو هرمأ ريغب

 اهنيمتل حبذلل تنيعت ) :م ةيحضألل ةارتشملا ةاشلا يأ :ش ( اهنأ : ناسحتسالا هجو ) :م

 نمضي الف « اهنيعب رذنلاب وأ ريقف ناك اذإ لب ةيحضألا ةينب ءارشلا سفنب امإ :ش ( ةيحضألل
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 كلاما راصف اهريغ اهب لدبي نأ هركيو « رحنلا مايأ يف اهنيعب اهب يحضي نأ هيلع بجو ىتح
 زجعي هاسعو « مايألا هذهب ىنعب توفت اهنأل ؛ ةلالد هل اًنذآ حبدلل اله نوکی نم لکب اتیعتسم

 رمأ وه هتوفي : ليق نإف . اهلجر باصقلا دش ةاش حبذ اذإ امكراصف ضراوعب اهتماقإ نع
 . هب یضري الف حبذلا دهشی وأ ‹ هسفنب اهحب ذي نآ وهو بحتسم
 ر
 حبذ هنأل نمضي ال هنإف حبذو لجر ءاج مث « اهعجضأ دقو ةاش لجر دش اذإ باصقلا ىلع سايق
 . اًقرع هيف اًنوذأم حبذلا راص اعرش حبذلل تنيعت املف « اذه اذكف « حبذلل كلام ا اهنيع ةاش

 مهل مدقف ةميلو ىلإ اًموق ىعد نم نأ ةلالدب « قطنلاب تباثلا نذإلاك افرع تباعلا نذإلاو
 ملاهنأل « اهنامض بجو اغإف باصقلا ةاش امأ فرعلا يف كلذ هلوانتب اًنذآ نوكي هنإف اماعط

 سفنب امإ حبذلل تديعت ةيحضألاو « ةخولسم اهعيبي ابرو ةيح اهعيبي اجبر هنأل « حبذلل نيعتت
 .اهنيعب رذنلاب وأ « انركذ امك اًريقف ناك اذإ ةيحضألل هتينب ءارشلا

 لدبي نأ هرکیو ) :م اهنیعب اهنيعتل :ش ( رحنلا مايأ يف اهنيعب اهب يحضي نأ هيلع بجو ىتح ) :م

 اهلادبتسا زوجي نكلو لادبتسالا زوجي الف ريقفلا يف امأو « اينغ ناك اذإ ينعي :ش ( اهريغ اهب
 - يعفاشلا دنعو اهريغو ةروذنملا يف : كلام دنعو « دمحأو دمحمو ةفينح يبأ دنع اهنم ريخب

 هلنا اهلعج دق هنأل « زوجي ال : - هللا همحر - يلبنح لا باطخلا يبأو « فسوي يبآو - هللا همحر

 . فقولاك لادبتسالاب اهيف فرصتي نأ كلي ملف ىلاعتو هناحبس

 نم -هنع ىلاعت هللا يضر - يلع مدقو هتجح يف ةندب ةئام قاس ةي هنأ :٥ يور ام انلو

 . ةبهلا نم عون اذهو « ملسم هاور « «هيف هكرشأف نميلا

 كلام راصف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( حبذلل ًالهأ نوكي ام لكب اًتيعتسم كلاما راصف ) :م
 . هوحنو يسوجملا نع هب زرتحا حبذلل ًالهأ ناك نم لك نم قاتعلل اًبلاط يأ اتيعتسم ةيحضألا

 امك « ةلالدلا ثيح نم حبذلل ًالهأ ناك نم لب ةلالد هنوك لاح يآ :ش ( ةلالد هل اتذآ ) :م
 لعافلا نزو ىلع أرقي نأ زوجي «اتذآ»: هلوقو . انركذ امك اهلجر دشو اهعجضأ اذإ باصقلا يف
 لاح نيهجولا ىلعو « مهفاف اًسضيأ لعافلا مساب نوكي نأ ريرقتلاف ردصملا نزو ىلع ءىرق نإو
 . انرکذامک

 يأ « لعل ىنعمب انه ىسعو . كلاما ىسع يأ :ش ( هاسعو مايألا هذهب ىنعمب توفت اھنأل ) :م

 ةاش حبذ اذإ امك راصف ) :م هل ضرعت ضراوع لجأل يأ :ش ( ضراوعب اهتماقإ نع زجعي ) :م هلعل
 لجرلا مكحل ةلالد « نوذأم اهيف حباذلا نأ يف ةلأسملا مكح راص يأ :ش ( اهلجر باصقلا دش
 . هانركذ دقو . حبذلل اهلجر دشو اهعجضأ دق ناك « باصق ةاش حبذ يذلا

 :ش (هب یضري الف حبذلا دهشي وأ هسفنب اهحبذي نأ وهو بحتسم رمأ وه هتوفي : لايق نإف ) :م

5 



 . هیضتریف هب ًالجعم هنوکو « هنیع امل ايحضم هتروریص : نارخآ نابحتسم هل لصحی : انلق

 وأ ‹ هريغ محل خبط نم نأ : يهو «ةيناسحتسا لئاسم سنجلا اذه نم - هللا مهمحر- انئاملعلو

 كلاما رمأ ريغب كلذ لك . تبطعف هتباد ىلع لمح وأ « ترسکناف هترج عفر وا « هتطنح نحط

 لعج وأ . هتحت بطحلاو « نوناكلا ىلع ردقلاو ردقلا يف محللا كلاملا عضو ولو « اتماض نوكي

 طقسف هتباد ىلع لمح وأ « هسفن ىلإ اهلامأو ةرحجلا عفر وأ هيلع ةبادلا طبرو قرودلا يف ةطنحلا
 ‹ اهنحطف ةبادلا قاس وأ ‹ هخبطف هيف رانلا وه دقوأف . قيرطلا يف

 مل نإ دهشي وآ حبذلا نسحي ناك نإ هديب هتيحضأ حبذي نأ وه بحتسملا نأ لاؤسلا لصاح

 ال ناك امرف هب ملع ول هنأ يناشلاو « رهاظف لوألا امأ « انهاه تاوف امهالكو اهحبذ نسحي

 . هب یضری

 ال ایحضم هتروریص : نارخآ نابحتسم هل لصحی ) :م تلق : خسنلا ضعب يفو :ش ( الق ) :م

 : نابحتسم نارمأ هل لصح دقف بحتسم امهدحأ نارمأ هتوفل ناك نإو ينعي :ش (هنيع

 هب ًالجعم هنوکو ) :م انرکذ امل لادبإلا هركي ىتح ةيحضتلاو هنيع امل ًايحضم هنوك :امهدحأ

 . كلذ ببسب هيضت ريف ةيحضتلا الجعم كلاملا نوك : رخآلاو :ش (هيضتريق

 -هللا مهمحر - خئاشملا اهنسحتسا ينعي :ش (ةيناسحتسا لئاسم سنجلا اذه نم انئاملعلو ) :م

 وآ ‹ ترسکناف هترج عفر وآ « هتطنح نحط وأ « هریغ محل خبط نم نأ :يهو ) :م سايقلا فالخ ىلع

 ةطنحلا نحطو محللا خبط نم ينعي :ش ( كلذ لك ) :م تكله يأ :ش ( تبطعف هتباد ىلع لمح

 . يتأي ام ىلع يدعتلل :ش ( اًتماض نوكي كلاما رمأ ريغب ) :م ةبادلا ىلع لمحلاو ةرجلا عفرو

 نوناكلا ىلع ردقلا عضو يأ :ش ( نوناكلا ىلع ردقلاو ردقلا يف محللا كلاملا عضو ولو ) :م

 حتفب :ش ( قرودلا يف ةطنحلا لعج وأ ) :م . ردقلا تحت بطحلا عضو يأ :ش ( هتحت بطحلاو ) :م

 قلعي لواطم قودنص هتفص يف ءيش انه هب دارملاو فاق هرخآ يف ءارلا حتفو واولا نوکسو لادلا

 ليكم وه «لصألا» يفو ‹« نحطيل ىحرلا بطق ىلإ هنم لزني ةطنحلا هيف عضوي ىحرلا قوف
 م برعم يمجعأف لمعتسي يذلا قرودلا انإو : ديرد نبا لاقو . «بدألا ناويد» يف هلاق بارتلا

 . اهب رودت ىتح ىحرلا لوح ينعي :ش ( هيلع ةبادلا طبرو )

 (قيرطلا يف ) :م اهلمح يأ :ش ( طقسف هتباد ىلع لمح وأ « هسفن ىلإ اهلامأو ةرحلا عفر وأ ) :م

 نإف. بترم رشنو فل ثيدحلا اذه :ش ( هخبطف هيف رانلا وه دقوأف ) :م ةبادلا رهظ نم :ش

 ىلع ردقلاو ردقلا يف محللا كلاملا عضو ولو : هلوق وهو « ىلوألا ةلأسملا ىلإ عجري دقوأف : هلوق

 . محللا خبطي نوناكلا يف رانلا هريغ لجر دقوأف ينعي « هتحت.بطحلاو نوناكلا

 يف ةطنحلا لعج وأ :هلوق يهو ةينافلا ةلأسملا ىلإ عجري :ش ( اهنحطف ةبادلا قاس وأ ) :م
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 نوكي ال تبطعف طقس ام هتباد ىلع لمح وآ « امهنيب اميف ترسکناف ةرحجلا عفر ىلع هناعأ وأ

 ةلاسم يف لوقنف اذه تبثأ اذإ . ةلالد نذإلا دوجول ؛ اًاسحتسا اهلك ةروصلا هذه يف اتماض

 يتأيسو اهنيعب رفز ةيفالخ يهف اًحيرص هنذإ ريغب هريغ ةيحضأ امهنم دحاو لك حبذ : باتكلا
 الو هبحاص نع هسفن ةخولسم امهنم دحاو لك ذخأيف « انركذ امك ناسحتسالاو سايقلا اهيف

 هبحاص امهنم دحاو لك للحيلف املع مث الكآ دق اناک ناف ةلالد لعف اميف هليكو هنأل ؛ هنمضي

 ‹ ءاهتنالا يف هللحتي نأ هل اذكف اًينغ ناك نإو زوجي ءادتبالا يف همعطأ ول هنأل ؛ امهيزجيو

 . اهنحطف هريغ ةبادلا قاسو ىنعي هيلع ةبادلا طبرو « قرودلا

 : هلوق يهو ةثلاثلا ةلأسملا ىلإ عجري :ش ( امهنيب اميف ترسكناف ةرجلا عفر ىلع هناعأ وأ ) :م

 يأ امهنيب ترسكناف ةرجلا عفر ىلع هريغ لجر هناعأ وأ ىنعم هسفن ىلإ اهلامأو ةرجلا عفر يأ

 ىلع لمح هلوق يهو ةعبارلا ةلأسملا ىلإ عجري :ش ( تبطعف طقس ام هتباد ىلع لمح وأ ) :م

 هكلام اهايإ هلمح يذلا لمحل ا نم اهنم طقس ام هتباد ىلع هريغ لجر لمح ينعي طقسف هتباد

 . ةروكذملا لئاسملا باوج :ش ( اهلك ةروصلا هذه يف اًنماض نوكي ال ) :م تكله يأ ةبادلا تبطعف

 . مهفاف دحاو لک رابتعاب لماحلاو « ةيادلا قئاسو « رانلا دقوم ىلإ عجري نوكيال اهيف ريمضلاو

 ةلالد تباثلاو :ش ( ةلالد نذإلا دوجول ) :م ناسحتسالا ثيح نم ينعي :ش ( اًتاسحتسا ) :م

 . اصن تباثلاک

 ناسحتسالا نم روكذملاو لصألا نم روكذملاو مكحلا نم روكذملا يأ :ش ( اذه تبثأ اذإ ) :م

 . ةروكذملا لئاسملا ىف

 ةيفالخ يهف احيرص هلذإ ريغب هريغ ةيحضأ امهنم دحاو لك حبذ : باتكلا ةلاسم يف لوقنف ) :م

 . مهفلاخ هنإف - هللا همحر- رفزو -هللا مهمحر- انباحصأ نيب فالخ امهيف يأ :ش ( اهنيعب رفز
 ذخایف) :م بيرق نع امهنم لک هجو رکدذ هناف :ش ( انركذ امك ناسحتسالاو سايقلا اهيف ينأيسو ) :م

 نيلجرلا نم لك ذخأيف كلذك رمألا ناك ذإ يأ :ش ( هبحاص نع ةخولسم امهنم دحاو لك

 هنأل) :م رخآلا امهدحأ نمضي الو يأ :ش (هنمضي الو ) :م هبحاص نع هسفن ةخولسم نيروكذملا

 . اصن هليكوك راصف ةلالدلا ثيح نم يأ :ش ( ةلالد لعف اميف هليكو

 م هبحاص ةيحضأ امهنم دحاو لك حبذ دق امهنإف :ش ( املع مث الکأ دق اناک نف ) :م

 نم اذهو هتيحضأ نم امهنم دحاو لک يزجي يآ :ش ( امهيزجيو هبحاص امهنم دحاو لك للحيلف)
 . يرودقلا ةلأسم ىلع اعيرفت هركذ « رداونلا » لئاسم

 نل يآ :ش ( ءاهتنالا يف هللحتي نأ هل اذكف اًينغ ناك نِإو زوجي ءادتبالا يف همعطأ ول هنأل ) :م
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 لدب اهنأل ؛ ةميقلا كلتب قدصتي مث همحل ةميق هبحاصل نمضي نأ امهنم دحاو لكلف احاشت نإو

 ؛ هل محللا ناك اهبحاص نع تعقو امل ةيحضتلا نأل اذهو « هتيحضأ عاب ول امك راصف محللا نع

 ‹ اهتميق نمض اهب ىحضف ةاش بصغ نمو « هانركذ ام مكحلا ناك هريغ ةيحضأ محل فلتأ نمو

 هنمضي هنأل ؛ اهب ىحضف ةاش عدوأ ول ام فالخب بصغلا قباسب اهكلم هنأل ؛ هتيحضأ نع زاجو

 زوجي ناك طلغلا ةروص ريغ يف هتيحضأ نم رمألا ءادتبا يف هبحاص معطأ ول امهنم دحاو لك

 . ءاهتنالا مكح ءادتبالا مكح نآل هللحي نأب ءاهتنالا يف كلذ هل اذكف اينغ هبحاص ناك نإو كلذ

 م هبحاص امهنم لك للحي ملو امصاختو اعزانت يأ « ةلمهملا ءاحلاب :ش ( احاشت نإو ) :م

 ةميقلا نأل يأ :ش ( اهنأل ؛ ةميقلا كلتب قدصتي مث همحل ةميق هبحاصل نمضي نأ امهنم دحاو لكلف )

 امهريغ اهنمشب ىرتشاو هتيحضأ عاب رل ينعي :ش ( هتيحضأ عاب ول امك راصف محللا نع لدب ) :م
 مايأ تضم ىتح رتشي مل ولو « ةيناثلا نع لضف اب قدصتي ىلوألا نم صقنأ اهريغ ناك نإف
 نأ ينعي :ش ( هل محللا ناك اهبحاص نع تعقو امل ةيحضتلا نأل اذهو ) :م اهنمشب قدصتي رحنلا

 لكأ املف « ًضيأ هبحاصل محللا ناكف هسفن نعال هبحاص نع تعقو امهنم دحاو لك ةيحضت

 . نمضيف هريغ ةيحضأ محل اًقلتم ناك كلذ يحضلا

 قدصتلاو محللا ةميق نيمضت وهو :ش ( هانركذ ام مكحلا ناك هريغ ةيحضأ محل فلتأ نمو ) :م

 . اهب

 - فسوي وبأو رفز لاقو :ش ( هتيحضأ نع زاجو اهتميق نمض اهب ىحضف ةاش بصغ نمو ) :م
 قاتعك راصف هكلم ريغ ىف تعقو اهنأل هتيحضأ نع زوجي ال : ةثالثلاو ةياور ىف - هللا امهمحر

 قباسب اهكلم هنأل) :م : هلوقب انليلد ىلإ راشأو هقتع ذفني ال ثيح نامضلا ءادأب هكلم مث بصاغلا
 تناكف قباسلا بصغلا ىلإ ادنسم اهب ىحض يتلا ةاشلا كلم بصاغلا نأل يأ :ش ( بصغلا

 ٠ . هكلم ىلع ةدراو ةيحضتلا

 هنأالف قاتعإلا فالخب رحنلا مايأ يف نامضلا ىدأ اذإ اذه لبق نكلو ةيحضتلل يفكي اذكو

 يف رهظي دانتسالا : لاقي الو ةيحضألا كلذك الو ضوفم هيف كلملا نأل كلم ا لامك يعدتسي

 ةفصب تسيل اهنأل ءيشب كولمملا نم تسيل ةقارإلا ةافانم لزعمب كلذ نأل كلاهلا يف ال مئاقلا

 نأ رهظيف « بصاغلا تقولا ىلإ دنسي مث ةحوبذملا يف تبثي كلملا نإف « هيف هرثأ رهظيل ةاشلا

 . (ةيهاشلا دئاوفلا» يف اذك هكلم يف ةلصاح ةعبرألا

 تبلي ملف حبذلاب هنمضي هنأل ) :م هيزجت ال ثيح :ش ( اهب یحضف ةاش عدوأ ول ام فالخب ) :م

 باتك يف يفطانلا لقنو هجوب ةيحضتلا دنع كلام ريغ نوكيف :ش ( حبذلا دسعب الإ هل كلملا
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 ےک
 اهب ىحض وأ ةعتملا نع اهحبذف ةاش بصغ ولو : - هللا همحر - رفز فالتخا نع« سانجألا»

 . - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف زوجي هنآ اهتميق نمض

 . ةميقلا مزع نإو هتيحضأ نع زجي مل: - هللا همحر - دمحم نع « متسر نبا رداون » يفو

 مث ةيحضألا نع اهحبذو ةاش بصغ ول : ديلولا نب رشب ةياور : (ءاليإلا يحاضأ» يفو

 ةياورلا هذهف اهتميق اهنمضي الو ةحوبذم اهذخأي نأ ةيحضألا بحاصل نأل هيزجي ال اهتميق ىدأ

 . ملعأ هللاو « « سانجألا» ظفل انه ىلإ « - هللا همحر - دمحم لوق قفاوت
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 ةىهاركلا باتك

 . هوركملا ىنعم يف اوملكت : - هنع هللا يضر - لاق

 ( ةيهاركلا باتك) :م

 نم زجي ملدحاو لك لئاسم ةماع نأل ةيحضألا دعب ةيهاركلا دروأ : حارشلا تلاق :ش

 . اهريغو يباتكلا حبذو فوصلا زج ةيهارك نم انلق امك ةيهاركلا هيف دري عرف وأ لصأ

 ةبسانملا هجو كلذب ققحتي ملف اذه نم ولخت [نأ]ةقباسلا بتكلا نم باتك يف لق : تلق

 ةنسلاب ةيهاركلا لئاسم ةماع كلذكو رابخألاو راثآلاب حئابذلا لئاسم ةماع: لاقي نأ ىلوألاو

 . نيئيابتم امهركذ كلذلف . راثآلاو

 ريغصلا عماجلا» يف ةيهاركلا ظفلب هصخف بابلا اذه ةمجرت يف تفلتخا بتكلا تارابع مث

 »و « حاضيإلا »و يرودقلا يف ةحابإلاو رظحلا ظفلبو ‹ فنصملا امهعبتو « ( يواحطلا حرش »و

 يف - هللا همحر - يخركلاو«-هللا همحر - ناخ يضاق ىواتف)» يفو « ةفحتلا و « ةمتلا

 . ( هرصتخما))

 مكاحلل « يفاكلا»و « ينغملا »و « ةريخذلا » و « طيحملا »و « طرشلا » يف ناسحتسالا ظفلبو

 ةهج هب لومعملا نأ هتلباقم ىف اًتباث سايقلا ناك نإو ناسحتسالاب هوصحخ اغإو ديهشلا

 اذإ ةيهاركو اهرك هركي ءيشلا هرك مهلوقو « ردصم ةيلاعف نزو ىلع ةيهاركلا مث . ناسحتسالا

 . هدر مل

 . ىضرلاو ةبحملا دض يه : « نازيلا » يف لاق

 رش وهو اًئیش اوبجت نآ یسعو مکل ریخ وھو اًئیش اوھرکت نأ یسع : ىلاعتو هناحبس هللا لاق

 . 4 مکل

 هللا نإف « اندنع ةدارإإلا دضب تسيل ةيهاركلاو ‹ ةغل بوہحملاو بودنملا فالح هوركملاف

 رفكلا نإف «امهل بجويالو امهب ضارب سيل يأ يصاعملاو رفكلل هراك ىلاعتو هناحبس

 فرع امك اًضيأ ةدارإلا ةيهاركلا دض ةلزتعملا دنعو « هتئيشمب ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإب ىصاعملاو

 (هوركملا ىنعم يف اوملكت ) :م - هللا همحر - فنصملا لاق يأ :ش ( - هنع هللا يضر - لاق ) :م

 ام : ليقو هليصحت نم ىلوأ هكرت نوكيام : ليقف ةيهاركلا ىنعم يف ءاملعلا تملكت يآ :ش

 . هلعفي ال نأ ىلوألا نوكي



 اًعطاق اصن هيف دجوی مل امل هنآ الإ « مارح هورکم لک نآ : اصن - هللا همحر - دمحم نع يورملاو

 مارحلا ىلإ هنأ : - هللا امهمحر - فسوي يبأو « ةفينح يبأ نعو « مارحلا ظفل هيلع قلطي مل

 هللا همحر - ةفينح وبآ لاق ‹ برشلاو لكألا يف لصف : اهنم لوصف ىلع لمتشي وهو « برقأ
 اهنابلأو ننألا موحل هركن :-ىلاعت

 اصن هيف دجوي مل امل هنآ الإ « مارح هورکم لک نآ : اصن - هللا همحر - دمحم نع يورملاو ) :م

 نم -هللا همحر - دمحم دارم يفاوفلتخا مهنأ لصاحلا :ش ( مارحلا ظفل هيلع قلطي مل اًعطاق

 اذإ نأ الإ « اصن - هللا همحر - دمحم نع يور كلذك « مارح هوركم لك : اولاقف . هوركللا

 ال لحلا يف : هلوقب صوصنملا ريغ يفو ليلحتلاو يرحتلاب صوصنملا يف لوقلا تبث اًصن دجو

 . هوركم ةمرحلا يفو سأب

 جات لاق :ش ( برقأ مارحلا ىلإ هنأ : - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو ) :م

 همحر - فسوي ابأ نأ : « طوسبملا » يف ركذ هنأل« ةذاش ةياور هذه - هللا همحر - ةعيرشلا

 . يرحتلا : لاق ؟ هيف كيأر امف ههركأ ءيش يف : تلق اذإ : ةفينح يبأل لاق - هللا

 ۰ مرحتلا : اهب داري قالطإإلا دنع ةيهاركلا ظفل : « طيحملا » يفو

 : ءيش يف تلق اذإ: - هللا همحر - ةفينح يبأل تلق : - هللا همحر - فسوي وبآ لاق

 : -هللا همحر - فسوي وبآ لاق : «قئاقحلا» يفو « يرحتلا : لاق ؟هيف كيأر امف « ههركأ»

 . برقأ مارحلا ىلإ ةهبشلا
 يأ :ش ( اهنم ) :م لوصف ىلع عمتجي ةيهاركلا باتك يأ :ش ( لوصف ىلع لمتشی وهو ) :م

 وبأ لاق ) :م برشلاو لكألا لاوحأ نايب يف يأ :ش ( برشلاو لكألا يف لصف ) :م لوصفلا نم

 ةرامحلا يه ناتإ عمج ‹ نيتمضب نتألا :ش ( اهنابلأو ننألا موحل هركت : - ىلاعت هللا همحر - ةفينح

 نم الإ نوكي ال نيللا ذإ هيلع نابلألا فطع « ميقتسي ريمحلا رئاس محل ةهارك عم نتألا صخ اغنإو

 . ناتإلا

 دقو مارح ةيلهألا رمحلا موحل : - هللا همحر - يسيرملا رشبو - هللا همحر - يعازوألا لاقف

 دلوتم هنأل نيللا مكح هل تبث اندنع محللا ةمرح تبث اذإف حئابذلا باتك يف ىصقتسم هانركذ

 .هنم

 نأ ىلع انباحصأ قفتا : « ريغصلا عماجلا» حرش يف - هللا همحر - مالسإلا رخف لاقو

 لکألا هجو ريغ يف هب عفتني لهو لکؤی الف همحش امأو « لکژی ال هنآو همحل رهطی حبذ اذإ رامحلا
 لاقو ‹ لكألا لحيال امك لحيال : مهضعب لاقف « - هللا مهمحر - انخياشم هيف تفلتخا

 . زئاج كلذ لب مهضعب
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 لوق ليوأتو . لبإلا لاوبأب ساب ال : - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو . لبإلا لاوبأو

 الف حئابذلاو ‹ ةالصلا يف مدقت اميف ةلمحجملا هذه انيب دقو . يوادتلل اهب ساب ال هنأ : فسوي يبآ

 ناهدالاو برشلاو لكألا زوجي الو : لاق . همكح ذخاأف محللا نم دلوتم نبللاو « اهديعن

 يذلا يف - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ءاسنلاو لاجرلل ةضفلاو ‹ بهذلا ةينآ يف بيطتلاو

 . ( منهج ران هنطب يف رجرجي امنإ» : ةضفلاو بهذلا ءانإ يف برشي

 لاقو ) :م - هللا همحر - ةفينح يبآ دنع ًاضيأ لبإلا لاوبأ هركي يأ :ش ( لبإلا لاوبأو ) :م

 رکذ هنال :ش ( فسوی يبأ لوق ليوأتو« لبإلا لاوباب ساب ال :- هللا امهمحر- دمحمو فسوي وب

 لاوبأ برش هركأ : لاق ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم لاق ثيح « ريغصلا عماجل ا » يف ًاقلطم

 . هلك كلذب سأب ال :- هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو « سرفلا محل لكأو لبإلا

 ًاقلطم ال :ش (يوادتلل اهب ساب ال هنا ) :م - هللا همحر - فسوي يبأ ليوأت : فنصملا لاق

 باتك يف :ش ( ةالصلا يف مدقت اميف ةلمحلا هذه انيب دقو ) :م - هللا همحر - دمحم بهذم وهامك

 م نتألا موحل مح هب دارآو < حئابذلا باتك يف يأ :ش ( حئابذلاو ) :م رئبلا لصف يق تاراهطلا

 . راركتلا نم يأ :ش ( اهديعن الف )

 دحاو لك نم دوصقملا وه ام فلتخي مل اميف يأ :ش ( همكح ذخأف محللا نم دلوتم نبللاو ) :م

 - ةفينح يبأ لوق ىلع سرفلا نبل لصألا اذه ىلع ًاضقن مزلي الإو ديقلا كلذ نم دب الو « امهنم
 ليلعت همحل رحت نم دوصقملا نأ ال الالح هنبل برش لعج : باتكلا اذه ةياور يف - هللا همحر

 . نيللا يف كلذ دجوي الو نفلا ةلآ

 ( ءاسنلاو لاجرلل ةضفلاو بهذلا ةينآ يف بيطتلاو ناهدألاو برشلاو لكألا زوجي الو : لاق ) :م

 ءانإلا ذخأي نأ مرحملا ناهدإلا ةروص : لبق : «هرصتخم» يف « هللا همحر » يرودقلا لاق يأ :ش

 كلذ هركي ال ديلا نم هسأر ىلع بص مث نهدلا ذخأو اهيف هدي لحخدأ اذإ امأ « هسأر ىلع بصيو

 . ( طيحملا »و « ةريخذلا »و « عماجلا ١ يف

 هلوقل) :م ةضفلا ةينآ نع هعاطقنال لحي هنأل هلكأو زبخلا ىلع هعضوو ماعطلا عفد ول اذكو

 :ش ( ٩ منهج ران هنطب يف رجرجبي امنإ» : ةضفلاو بهذلا ءانإ يف برشي يذلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع - هللا امهمحر - ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه
 : لاق يل يبنلا نأ - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةملس مأ نع - امهنع ىلاعت هللا يضر - قيدصلا

 . ( منهج ران هنطب يف رجرجي امنإ ةضفلا ةينا يف برشي يذلا

 يذلا » :هل ظفل يفو « ةضىف وأ بهذ ءانإ يف برشي نم » : - هللا همحر - ملسمل ظفل يفو

 . ٠ ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشيو لكأي

1Y 



eneuneanenaneceunansennnvwennnunnQanndcceessenannnesnsenannennennnanecvOnrnnnobNs sene connon 

 همحر- يراخبلا هجرخأ « بهذلا ركذ الو لكألا - هللا همحر - يراخبلا ركذي ملو

 . سابللا لوأ يف - هللا همحر - ملسمو ةبرشألا يف -هللا

 - يراجلا دمحم نب ىيحي نع - هللا همحر- يقهيبلا مث -هللا همحر- ينطقرادلا هجرخآو

 : هيف دازو ‹ هوحن رمع نبا نع هیبأ نع عیطم نب هللا دبع نب میهاربإ نب ايرکز انٹ : - هللا همحر

 . ةراهطلا يف هاجرخأ : لاقف « هيف يراجلا ىيحيو « كلذ نم ءيش هيف وأ « ةضفلاو بهذلا ةينآ »

 ءاملا ىقتساف نئادملاب ةفيذح ناك : لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع اًضيأ يراخبلا ىورو

 الب يبنلا نأو « هتتي ملف هتيهن ينآ الإ همرأ مل ينإ : لاقف هب ىمرف ةضف حدقب ناقهد ىتأو
 مكل يهو ايندلا يف مهل يه ١ : لاقو ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلاو جابيدلاو ريرحلا نع اناهن

 .(ةرخآلا يف

 يف رده اذإ لحفلا رجرج : لاقيو جاتها اذإ لحفلا ريده ةرجرجلا لصأ : يباطخل ا لاقو

 ريعبلا هددري توص ةرجرجلا : - هللا همحر - يرهوجلا لاقو . ىحرلا ةرجرج هلثمو « هتقشقش

 . هنطب يف اهددری هانعمو هترجنح يف

 . تاقثلا نم ظوفحم وهام ىلع بوصنم « ران»و : « ةيانعلا » بحاص لاقو

 نم هيف اهددري يأ : لاقو هيلع رصتقاو ةعبات يف بصنلاب اًضيأ يرشخفزلا ىور : تلق

 هنأك يأ « راثلا عفر نإ :امهدحأ : ناهجو هبارعإ يفو : - هللا همحر - يباطخلا لاق

 ران هبرش يف عرجي هنأك يأ« رانلا بصني نآ : رخآلا هجولاو « منهج ران هنطب ةهج يف توصي

 . یهتنا € ران مهنوطب يف نولكاي ان # : یلاعت هلوقک : منهج

 : هلوقو ‹ لوصومآدتبم : يذلا : هلوق يذلا ثيدحلا اذه بارعإ يف قيقحتلا : تلق

 يهو ءأدتبملاربخ : منهج ران هنطب يف رجرجياغغإ : هلوق « ةلص : بهذلا ءانإ نم برشي

 ءانب ىلع تبصن وأ رانلا تعفر ءاوس رجرجي : هلوق مث « لرألل مسالا ىلإ دئاعلا اهيفو ةلمج

 عفرلا يفو ددرت بصنلا يف منهج رانو « مزال عفرلا يف ددعتم بصنلا يف هانعم نكلو « لعافلا

 نم وهو عرجتي ىنعمب نوكي هنأل بصنلا يف ىدعتي نكلو « مزال لعفلا اذه لصألاو « ددرتم

 . مهفاف « اًيدعتم مزاللا ريصي هيفو نيمضتلا باب

 ذئنيح اهنأل « اهددري يأ : هلوقب بصنلا يف - هللا همحر - يرشخمزلا هرسفاذكهو
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 يف اذه تبث اذإو ةَ هللا لوسر هنع اناهن : لاقو « هلبقي ملف ةضف ءانإ يف بارشب ةريره وبأ يتأو

 معنتب معنتو نيكرشملا يزب هبشن هنألو « هانعم يف هنأل ؛ هوحنو ناهدالا يف اذكف ‹ بارشلا

 ‹ هركي : ٠ ريغصلا عماجلا » يف لاقو . نيفرسملاو نيفرتملا

 . ددرتف توص

 نعاذه :ش ( ةي هللا لوسر هنع اناهن : لاقو هلبقي ملف ةضف ءانإ يف بارشب ةريره وبأ يتأو ) :م

 هللا يضر - ةفيذح نع ةتسلا بتكلا يف وهو حيحص ريغ - هنع ىلاعت هللا يضر - ةريره يبآ
 ءانإ يف يسوجم هاقسف ةفيذح ىقستسا : لاق « ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ةياور نم - هنع ىلاعت

 يف اوبرشت الو جابيدلا الو ريرحلا اوسبلت ال » : لوقي ا هللا لوسر تعمس ينإ : لاقف ةضف نم

 - يراخبلا هجرخآ « ةرخآلا يف مكلو ايندلا يف مهل اهنإف اهفاحص يق اولكأت الو ةضفلاو بهذلا ةينآ

 يف يڏمرتلاو دواد وبآو ‹ ةمعطألا يف ملسمو « سابللا و ةمعطألاو ةبرشألا يف - هللا همحر

 . ةميلولاو ةنيزلا يف - هللا همحر - يئاسنلاو « سابللاو ةبرشألا يف ةجام نباو « ةبرشألا

 اذكف يأ :ش ( هوحنو ناهدإلا يف اذكف بارشلا يف ) :م زاوحلا مدع يأ :ش ( اذه تبث اذإو ) :م

 م ناتتخالاو راحنإلاو طاقسإلاو هيف يوادي يوادتلا لثم هوحنو ناهدإلا يف زاوحلا مدع تبث

 مرحملل لامعتسادحاو لك نآل هنم برشلا ىنعم يف ناهدالا نأل يأ :ش ( هانعم يف هنأل)

 .ناك هجو يأب لامعتسالا مرحملاو

 يف بيطتلاو ناهدالاو برشلاو لكألا نم لك نألو يأ :ش ( نيك ر شملا يزب هبشت هنألو ) :م

 قوف نم ةانشملا ءاتلا نوكسو ميملا مضب - فرشلا :ش ( نيفرسملاو نوفرتملا معنتب معنتو ) م

 اذك « هتغطأ يأ ةمعنلا هتفرتآو همعن يأ هفرتآ : لاقي . معنملا وهو « - ءاف هرخآ يفو ءارلا حتفو

 . ٠ ناویدلا» یف

 . ( اهیف اوقسفف اهیفرتم انرمآ :  یلاعتو هناحبس هلوق هنمو

 . نيغاطلا يأ نيفرتملا معنت : - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 يف دحلا نع ةزواجملا فارسإلاو 4 ايندلا مكتايح يف مكتابيط متبهذأ :  ىلاعتو هناحبس لاق

 . ءايشألا لامعتسا

 نع بوقعي نع - هللا همحر - دمحم لاق ثيح :ش ( هركي :1 ريغصلا عماحلا» يف لاقو ) :م

 ىري ال ناكو بهذلا ةينآ يف ناهدالاو برشلاو لكألا هركي ناك هنأ :- هللا همحر - ةفينح يبأ
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 ‹بهذلا ةقعلمب لكألا كلذكو . يهنلا مومعل ءاسنلاو لاجرلا هيف يوتسيو « ميرحتلا هدارمو

 . انركذ ال امهريغو ةآرملاو ةلحكم لاك كلذ هبشأ ام اذكو ةضفلاو بهذلا ليم لاحتكالاو ةضفلاو

 همحر - يصعفاشلا لاقو . قيقعلاو روللبلاو جاجزلاو صاصرلا ةينآ لامعتساب سأب الو : لاق

 نم ناك ام هنأل ؛ كلذك سيل : انلق . هب رخافتلا يف ةضفلاو بهذلا ىنعم يف هنأل ؛ هركي : -هللا

 - ةفينح يبأ دنع ضضفملا ءانإلا يف برشلا زوجيو : لاق ةضفلاو بهذلاريغب رخافتلا مهتداع

 ضضفملا ريرسلاو ضضفملا يسركلا ىلع سولجلاو ضضغملا جرسلا يف بوكرلاو -هللا همحر
 ‹ذخألا يف ديلا عضومو اذه : ليقو « مفلا عضوم يقتي : هانعمو ةضفلا عضوم يقتي ناك اذإ

 - دمحم دارم يأ - هللا همحر - فنصملا مالك اذه :ش ( ميرحتلا هدارمو ) :م ضضفملا ءانإلاب اًسأب

 :ش ( هيف يوتسيو) :م « عطاقلا صنلاب تبث هنأل ٠ ميرحتلا ةهارك : هركي هلوق نم - هللا همحر

 صخي مل ثیح :ش ( يهنلا مومعل ءاسنلاو لاجرلا ) :م روكذملا مكحلا يف يأ فنصملا مالك اذه

 . مهنم ةفئاط

 يأ عفرلاب :ش ( لاحتكالاو ) :م زوجي ال يأ :ش ( ةضفلاو بهذلا ةقعلمب لكألا كلذكو ) :م

 :ش ( امهريغو ةآرملاو ةلحكملاك كلذ هبشأ ام اذكو ةضفلاو بهذلا ليم ) :م لاحتكالا زوجي ال اذكو

 . مهوحنو ريرسلاو يسركلاو رخثلاو ماجللاو باكرلا اذكو طقسملاو طقلملاو ةرمجملا وحن

 لامعتساب سأب الو : لاق ) :م نيكرشملا يزب هبشت هنألو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ امل ) :م

 بهذلا ىنعم يف هنأل ؛ هرکی :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو . قيقعلاو روللبلاو جاجزلاو صاصرلا ةينآ

 . ءايشألا هذه نم دحاو لكب يأ :ش ( هب رخافتلا يف ةضفلاو

 بهذلا ىنعم يف هنأل هركي : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو : « هحرش ١ يق عطقألا لاقو

 . روللبلاك هسنجب اًتيع سفان نأك كلذ نم ةضفلاو

 يأ :ش ( هنأل ) :م - هللا همحر - يعفاشلا لاق امك سيل يآ :ش ( كلذك سيل : انلق ) :م
 نيفرتملا وأ نيكرشملا ةداع نم يأ :ش ( ةضفلاو بهذلا ريغب رخافتلا مهتداع نم ناك ام) :م نأشلا

 ضرألا يف ام مكل قلخ يذلا وه # : ىلاعتو هناحبس هللا لاق . ةحابإلا ءايشألا يف لصألاو

 . 4 هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق # : ىلاعتو هناحبس لاقو 4 اعيمج

 لاق يأ :ش (- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ضضفما ءانإلا يف برشلا زوجيو : لاق ) :م

 سولجلاو ضضفملا جرسلا يف بوكر لاو ) :م هتفوك ميس ةيسرافلابو عصرملا ضضفملاو : يرودقلا
 ةضفلا عضوم بنتجي يأ :ش ( ةضفلا عضوم يقتي ناك اذإ ضضفملا ريرسلاو ضضفملا يسركلا ىلع

 عضوم يقتي ) :م ةضفلا عضوم يقتي - هللا همحر - يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش ( هانعمو ) :م

 يقتي هلبق يآ :ش ( ذخألا يف ديلا عضومو اذه : ليقو ) :م ضضفملا ءانإلا نم برشلا نع :ش (مفلا
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 عم ىوري : دمحم لوقو . كلذ هركي : فسوي وبأ لاقو ‹ سولجلا عضوم جرسلاو ريرسلا يفو

 يسركلاو ةضفلاو بهذلاب ببضلا ءانإلا فالخلا اذه ىلعو فسوي يبأ عم ىوريو ةفينح يبأ

 ءابهذم فحصملا لعج وأ « ةأرملا ةقلحو ذحشملاو فيسلا يف كلذ لعج اذإ اذكو « امهب ببضللا

 . ًضضفم ناك اذإ رفثلاو باكرلاو ماجللا يف فالتخالا اذكو اًتضضفم وأ

 هلوقو . ةيلوعفملا ىلع بصنلا عضوم يفاذه نأ تفرعف « ذخألا دنع ديلا عضومو مفلا عضوم

 . هيلع فطع بصنلاب ديلا عضومو

 . سولجلا عضوم ريرسلاو جرسلا يف يقتيو يأ :ش (سولجلا عضوم جرسلاو ريرسلا يفو) :م

 دمحم لوقو) :م - هللا مهمحر - ةثالثلا تلاق هبو :ش ( كلذ هركي : فسوي وبأ لاقو ) :م

 . برطضم هلوق ينعي :ش ( فسوي يبأ عم یوریو ةفينح يبأ عم یوري

 هنأ يرماعلا رماع وبآ ىورو « ةفينح يبأ عم هنآ : - هللا همحر - يباجيبسألا مامإلا ىور

 يسركلاو ةضفلاو بهذلاب ببضلا ءانإلا فالخلا اذه ىلعو ) :م - هللا همحر - فسوي يبأ عم

 ةبض عمج نابضلابو ‹« ددشم يآ ببضي نأب : لاقي ‹ ةضفلاو بهذلاب يأ :ش ( امهب ببضلملا

 . اهدش اذإ ةضفلاب هصانتسا ببضي هنمو اهب ببضي يتلا ةضيرفلا هب ديدح يهو

 ىلع لعجي ةضيرعلا ةضفلا وأ ةضيرعلا بهذلا ةبضلا :« ةريخذلا و « برغم ا » يف اذك

 . كلذ هبشأ امو بابلا هجو

 ريرسلاو ببضملا يسركلا ىلع سولجلاب سأب ال :- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مث

 . بهذلا عضوم ىلع دعقي مل اذإ ببضلا

 - فسوي يبأو - هللا همحر - ةفينح يبأ نيب فالخلا اذكو :ش ( كلذ لعج اذإ اذكو ) :م

 : خسنلا ضعب يفو . نسملا يف يأ :ش ( ذحشملاو فيسلا يف ) :م بيبضتلا لعج اذإ - هللا همحر

 لاوخ ىلع نوكت يتلا ةقلحلا نم دارملاو :ش ( ةأرملا ةقلحو ) :م دجسملا فقس هب دارملاو «دجسلملاو

 ( ًاضضفم وأ اًبهذم فحصملا لعج وأ ) :م قافتالاب هوركم كلذ نإف « اهديب ةأرملا هذخأت ام ال ةأرملا

 يبأ لوقبو « - هللا همحر- فسوي يبأل اًقالخ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع زوجي :ش

 هل : ةضفلاو بهذلاب فحصملاو دجسملا ةيلحت يف دمحأو يعفاشلا لاق - هللا همحر - فسوي

 . مارح هنأ هصنو اًماظعإ زوجي هنأ هباحصأ ضعب ركذف « ناهجو

 ماجللا يف ) :م - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ نيب ينعي :ش ( فالتخالا اذكو ) :م

 م ةبادلا بنذ تحت لعجي يذلا وهو « ءار هرخآ يفو ءافلاو ةثلثمل ا ءاثلا حتفب :ش ( رفثلاو باكرلاو

 . امهنم دحاو لك يأ :ش ( اًضضفم ناك اذإ)
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 يذلا هيومتلا امأو « صلخي اميف فالتخالا اذهو ء اذه ىلع ةضف وأ بهذب ةباتك هيف بوثلا اذكو
 ءازجألا عيمج لمعتسم ءانإلا نم ءزج لمعتسم نأ : امهل . عامجإلاب هب سأب الف صلخي ال

 الو عبات كلذ نأ : -هللا همحر - ةفينح يبألو . ةضفلاو بهذلا عضوم لمعتسا اذإ امك هركيف
 . صفلا يف بهذلا رامسمو « بوثلا يف ملعلاو « ريرحلاب ةفوفكملا ةبج لاك هركي الف عباوتلاب ربتعم

 وأ يدوهي نم هتیرتشا : لاقف محل یرتشاف امداخ وآ اًیسوجم هل اريج لسرآ نمو :لاق

 فالخلا اذكو روكذملا فالخلا ىلع يأ :ش ( اذه ىلع ةضف وأ بهذب ةباتك هيف بوثلا اذكو ) :م

 نم ذحخأ نإ : - هللا همحر - ةفيثح وبأ لاق فيسلا ةضبق وأةضف نيكسلا لصن يف ناك اذإ

 اذهو ) :م - هللا مهمحر - ةثالفلاو فسوي يبأل فالخ الف الإو هركي ةضفلا عضوم نيكسلا

 الف ةباذإلاب :ش ( صلخي ال يذلا هيومتلا امأو ) :م ةينًالا نم زيمتي يأ :ش ( صلخي اميف فالتخالا

 هيف نأل - هللا مهمحر - انباحصأ قافتا عامجإلاب دارأ :ش ( عامجإلاب هب سأب الف ) :م زيمتي
 تهوم ردصم وهو ةضفلا وأ بهذلا ءا ةيلطتلا وه هيومتلاو - هللا همحر - يعفاشلا فالخ

 . هتيلط اذإ نيكسلا

 ءانإلا نم ءزج لمعتسم نأ ) :م :- هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 عامجإلاب هركي ثيح :ش ( ةضفلاو بهذلا عضوم لمعتسا اذإ امك هركيف ءازجألا عيمج لمعتسم

 وه ءزجلا كلذ لامعتسا يأ :ش ( عبات كلذ نإ- هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م اًضيأ يهنلا مومعلو

 ربتعم الو ) :م لامعتسالا يف عبت هاوس امو وضعلا هيقالي يذلا ءزجلا دصق « لامعتسالا ىلإ عبات

 راصف :ش ( صفلا يف بهذلا رامسمو « بولا يف ملعلاو « ريرحلاب ةفوفكملا ةبج لاك هركي الف عباوتلاب

 . ةضف معتاخ هعبصإ يفو هفك نم برش نمك

 - هللا همحر - ةفينح يبأ ةرضحب يقناردلا رفعج يبأ راد يف تعقو ةلأسملا هذه نأ يكحو

 نإ : لاقف ؟ لوقت ام : ةفينح يبأل ليقف « هركي : - هللا مهمحر - ةمئألا تلاقف هرصع ةمئأو

 عبصإلا يف ناك ول تيأر : لاقف ؟ هيف ةجحلا ام : هل ليقف « الف الإو هركي ةضفلا ىلع همف عضو

 عماجلا» يفاذك « رفعج وبأ بجعتو مهلك فقوف « هركي ال هفك نم برشف ةضف نم اًتاخ
 . ٠ يبوبحملا

 يبأو ةفينح يبأ دنع زوجي ةضف وأ بهذ نم ريرس ىلع سولجلا : ليق « ىبتجملا يفو
 ‹ ريرحلا ىلع سولجلا يف مهفالتخال - هللا همحر - دمحم دنع هركيو - هللا امهمخر - فسوي

 نوكي نأب سأب الو : - هللا همحر- دمحم لاق :(نويعلا» يفو . قافتالاب هركي هنأ حيحصلاو

 . اهيف برشي ال لمجتلل بهذلا يناوأو ماني الو هيلع دعقي ال جابيدلا نم ءيش هتيب يف

 وأ ‹ يدوهي نم هتیرتشا : لاقف ام یرتشاف اًمداخ وأ ایسوجم هل اريج لسرآ نمو : لاق ) :م
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 هرودصل حيحص ربخ هنأل ؛ تالماعملا يف لوبقم رفاكلا لوق نأل ؛هلكأ هعسو ملسم وأ ينارصن

 : لاق . تالماعملا عوقو ةرثكل هلوبق ىلإ ةسام ةجاحلاو « بذكلا ةمرح يف دقتعي نيدو لقع نع

 لبق امل هنأل ملسملاو يباتكلا ريغ ةحيبذ ناك اذإ :هانعم هنم لكأي نأ هعسي مل كلذ ريغ ناك نإو

 نذإلاو ةيدهلا يف لبقي نأ زوجيو :-هللا همحر -لاق . ةمرحلا يف لبقي نأ ىلوأ لحلا يف هلوق

 . ييصلاو ةيراجلاو دبعلا لوق

 يفو : ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - دمحم لاق يأ :ش ( هلكأ هعسو ملسم وأ ينارصن

 نإف ‹ ةرورضلا لجأل :ش ( تالماعملا يف لوبقم رفاكلا لوق نأل ) :م . هلكأ هعسو : خسنلا ضعب

 . هيلإ عجري لدع ربخ لك يف دجوي الو سانلا نيب اهعوقو رثكي تالماعملا

 هلوبق ىلإ ةسام ةجاحلاو بذكلا ةمرح هيف دقتعي نيدو لقع نع هرودصل حيحص ربخ هنأل ) :م

 هتيرتشا : لاق ام ريغ يآ :ش ( هنم لكا نأ هعسي مل كلذ ريغ ناك نإو : لاق تالماعملا عوقو ةرثكل

 اذه ىلإ راشأ ذئتيح لكألا هعسي ملف يسوجم نم هتيرتشا : لاق نآب ينارصن وأ يدوهي نم

 ناك اذإ ) :م كلذ ريغ ناك نإو - هللا همحر - دمحم لوق ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م هلوقب ىنعملا

 لبقي نأ ىلوأ لحلا يف) :م يسوجلملا ريجألا لوق يآ :ش (هلوق لبق امل هنأل ملسملاو يباتكلا ريغ ةحيبذ

 . ةمرحلا باب يف طايتحالا بوجول :ش ( ةمرحلا يف

 يأ :ش (يبصلاو ةيراجلاو دبعلا لوق نذإلاو ةيدهلا يف لبقي نأ زوجيو : - هللا همحر - لاق ) :م

 يالوم اهادهأ ةيده ءيشلا اذه نأ : يبصلا وأ دبعلا لاق اذإ ينعي : - هللا همحر - يرودقلا لاق

 ىور يأ - ؛ريغصلا عماجلا» يف هلوق ىلع دمتعي ةراجتلا يف نوذأم انآ : لاق وأ « كيلإ يبأ وأ
 لجر ةمأ تءاج اذإ : لاق - هللا همحر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع ٠ ريغصلا عماجل ا » يف دمحم

 . ىهتنا . اهذخأي نأ هعسي : لاق «ةيدهب كيلإ يالوم ينثعب : تلاقو لجر ىلإ

 . ةنسلاو باتكلاب كلذ ىلع نيملسملا عامجإل تالماعملا يف ةجح دحاولا ربخ نأ هلصأو

 ةنيدملا ىصقأ نم ءاجو :  ىلاعت هللا لاق . هباتك يف ةجح دحاولا ربخ لعج ىلاعت هللا نإف

 . (ةنيدملا ىلإ هذه مكقروب مكدحأ اوثعباف :  ىلاعت هللا لاقو ( ىعسي لجر

 حرش » يف - هللا همحر - رصن وبأ لاقو « كلذب نيعباتلاو ةباحصلا نع ةنسلا انثراوت دقو

 اغإو حيحص لوق امهل نكي مل امل لبقي ال نأ سايقلاو اًناسحتسا هركذ يذلا وهو : « يرودقلا

 ريغ نم راصعألا رئاس يف نذإلاو ةيدهلا يف امهلوق نوبلقيل مهنأ ةيراجل ا ةداعلل سايقلا اوكرت

 بجي : اولاق دقو كلذ اوزوجف سانلا ىلع قشل غلابلا رجلا ربخ كلذ يف اوربتعا ول مهنإف ريكن

 ايش عيبي دبعلا ىأر اذإف ربخملا تافص يف عماسلا نم زاوج يف نظلا ةبلغب كلذ ىلع لمعي نأ

 نإ اذکو « هنم هئارشب سأب الف ةقث ناکو « كلذ يف هل نذأ هالوم نأ ركذ اذإف « هنع لأسي ىتح
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 دنع نذإلا ىلع دوهشلا باحصتسا مهنکم ال اذکو « ءالؤه يديآ ىلع ةداع ثعبت ايادهلا نأل

 عماجلا » يفو . جرحلا ىلإ يدؤي مهلوق لبقي مل ولف « قوسلا يف ةعيابملاو ضرألا يف برضلا
 ام نيب قرف ال هنأل ؛ اهذخأي نأ هعسو ةيده كيلإ يالوم ينثعب لجرل ةيراج تلاق اذإ : (ريغصلا

 هنم ءيشل ضرعتي مل يأر هل نكي مل وأ بذاك هنآ هیأر ربك ناک ناف يالوم يلإ هادهأ اذه : لاق
 . كشلاب هتابثإ زوجي الف راص نذإلا وهو هيلع روجحم هنآ لصألا نأل

 نم فعضأ وهو تالماعملا رابخأ نم هنأل ؛ نذإلا يف ةقث ناك اذإ دبعلا لوق: انلق اغنإو
 . تانايدلا رابخأ

 ءيش هدي يف لجر يف اولاق دقو . ىلوأ تالماعملا رابخأ يفف نيدلا رابخأ يف هلوق : ليق اذإف
 نإ : لاق اميف قدص ةقث املسم ناك نإف هنم هارتشا وأ هل هبهو وآ هعیہب هلکو هنآو هریغل هنآ ربخآ
 ريغل كلما ملعي مل اذإ اذهو « قدصي مل بذاك هنأ هيأر ربكأ ناك نإو « قداص هنأ هيآر ربكأ ناك
 . ريكن ريغ نم نيلالدلاو ءالكولا لوق نولبقي راصعألا رئاس يف سانلا نأل ةهج نم الإ عئابلا

 . نظلا ةبلغ هزاوج يف ربتعا « ةهج نم هل مئابلا ريغل ءيشلا نأ ملع اذإاذه ىلعو -

 هنأ هلوق لبقیو هنم يرتشي نآب ساب الف هریغل كلذ نأ ربخي ملو ايش عاب نمیف اولاق دقو
 الو هنم ه درتسي نأ ىلإ بجوأو ءيشلا كلذ لثم كلي ال هلثم نوكي نأ الإ ةقث ريغ ناك نإو هل
 ‹ هريغ ملعي نأ الإ كللا ليلد فرصتلاو ديلا نأل ءارشلا زاج اغإو هريغ ال وأ ءارشب ضرعتي
 . هزاوج ىلع لدف ريكن ريغ نم تاقثلا ريغو تاقثلا نم راصعألا رئاس يف نورتشي سانلا نألو

 نإف كلذ هبشأ امو ةميق رهاوج عيبي ريقفلاك كلذ كلي ال لجرلا كلذ لثم ناك اذإ امأو
 ناكف « هلوق ىلإ عجريف « ريغلا ةهج نم هلاقو عدي ملو هل كلذ لشم نوكي نأ يفني رهاظلا
 . كلذ يف ةرمثلا ىلوألا

 يبصلاو ةيراج لاو دبعلا يأ :ش ( مهنکمب ال اذکو « ءالؤه يديأ ىلع ةداع ثعبت ايادهلا نأل ) :م

 يف ةعيابملاو ) :م رفسلا هب دارآ :ش ( ضرألا يف برضلا دنع نذإلا ىلع دوهشلا باحصتسا ) :م

 اذإ :( ريغصلا عماجلا ١ يقو ) :م عرش عوفدم وهو :ش ( جرحلا ىلإ يدؤي مهلوق لبقي مل ولف قوسلا
 ءادهإب تربخأ اذإ ام نيب قرف ال هنأل ؛ اهذخأي نأ هعسو ةيده كيلإ يالوم ينثعب لجرل ةيراج تلاق

 مل ولف :هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق ال ) :م اهسفن ىلوملا ءادهإبو يأ :ش ( اهسفن وأ اهريغ ىلوملا

 يديأ ىلع ةداع ثعبت ايادهلا نأل :هلوق ىلإ هب راش: ليقو « جرحا ىلإ يدؤي مهلوق لبقي
 . ةيراجلا سفن اهيف ةيدهلا نأل « ريغصلا عماجلا» ةياورب ىتآو « ءالؤه
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 . لدعلا لوق الإ تانايدلا يف ليقي الو « قسافلا لوق تالماعملا ىف لبقيو : لاق

 لوق يأ :ش ( لدعلا لوق الإ تانايدلا يف لبقي الو قسافلا لوق تالماعملا يف لبقيو : لاق ) :م

 تالماعملا يف لدعلا لوقلا الإ لبقي ال - هللا مهمحر - ةثالثلا دنعو « - هللا همحر - يرودقلا

 . اهوحنو تاداهشلاو ءارشلاو عيبلا لثم

 نآ اهروص نمو « اهوحنو تادابعلا نم دبعلا اهب نيدتي يتلا يهو ةنايد عمج : تانايدلاو

 ىلع بلغو ةقث ريغ ناك نإو « هب أضوتي نأ هل زوجي ال هنإف ءاملا ةساجنب ةقث ملسم لجر ربخي

 . زاج هب ًأاضوت نِإو هزنتی نأ یلوألاف هقدص هنظ

 ةداهش نأل اهقرافي نأ ىلوألاف ةعاضر امهنيب نأ ةقث امهربخأف ةأرما جوزت لجر اهنمو

 . هزنتلا همزلي نكلو ةعاضرلا اهب تبثت ال دحاولا

 : اهدحأ : ماسقأ ةعبرأ ةجح هيف ربخلا لصحبي اغإ لصاحلاو « « عطقألا حرش ١ يف اذك

 عم ةحص اهيف لدعلا دحاولا ربخف تادابع : ناعون يهو نيدلا عورف يه يتلا عرشلا ماكحأ

 اهيف دحاولا ربخ نأ فسوي يبأ نع «يلامألا» يف يور دقف . تابوقعلاو لقعلاو طبضلا طارتشا

 نوكيال :- هللا همحر - ىخركلا لاقو - هللا همحر - صاصحملا رايتخا وهو اًضيأ ةجح
. 

 | .هچح

 تبثي الف لاملا لهأ اهيف كرتشيو ضحم مازلإ اهيف يذلا دابعلا قوقح : يناثلا مسقلاو

 . ةداهشلا ةظفل نييعتو ةيلهألاو ةلادعلاو ددعلا اهيف طرتشي لب دحاولا ربخب

 . ةلع ءامسلاب ناك اذإ ناضمرك لالهلا ةيؤر ىلع ةداهشلا : لوألا مسقلا نمف

 ‹ مهل ةعفنم هيف نألو دابعلا قح هيف نأل رطفلا لاله ىلع ةداهشلا يف : يناثلا مسقلا نمو

 يآ كلما لاوز ىلع ىنتہي هنأل نيميلا كلم و حاكنلا كلذ يف عاضرلا ةمرحب رابخإلا كلذ نمو

 لوألا مسقلا نم هنإف هتمرحو بارشلاو ماعطلا لحو « هتساجنو ءاملا ةراهط فالخب ةعفنملا كلم

 . ةرورض كلملا لاوز ىلع ةمث ىنتبي ال لحل ا نإف

 دبعلل نذإلاو تابراضملل ةلاكولاك مازلإ هيف سيل يذلا دابعلا قوقح : ثلاثلا مسقلاو

 ًايبص لدع ريغ وأ ناك الدع ازيم ناك اذإ ةجح اهيف دحاولا ربخف « كالم او ءالكولا نم ءارشلاو

 . اًملسم وأ ناک ؟رفاک « اَعلاب وأ ناک

 رجحو ليكولا لزعك « هجو نود هجو نم مازلإ هيفام : دابعلا قوقح نم عبارلا مسقلاو

 دعب دقعلا داسف مزليو « لزعلا دعب ليكولا ىلع ةدهعلا مزلي هنأل « مازلإ هيفو « نوذأملا دبعلا

 . نذإلاك راصف «هقح يف فرصيف ىلوملا وأ لكوملا نأل « اًضيأ مازلإلا مدع هيفو « رجحلا
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 يدؤي ادئاز اطرش انطرش ولف « سانلا سانجآ نيب اميف اهدوجو رثكي تالماعملا نأ قرفلا هجوو

 گرح وأ ناک دبع ‹ املسم وأ ناک ؟رفاک ‹ اقساف وأ ناک الدع اھیف دحاولا لوق لبقیف جرح لا ىلإ

 نأ زاجف «تالماعملا عوقو بسح اهعوقو رثكي الف تانايدلا امآ جرحلل اعفد « ىثنأ وأ ناک ارکذ

 مزتلي ال رفاكلاو مهتم قسافلا نأل ؛ لدعلا ملسملا لوق الإ اهيف لبقي الف طرش ةدايز اهيف طرتشي

 الإ انرايد يف ماقملا هنكمي ال رفاكلا نأل ؛ تالماعملا فالخب ملسملا مزلي نأ هل سيلف مكحلا

 اهيف لبقي الو « لبقيف ةرورض هيف ناكف « اهيف هلوق لوبق دعب الإ ةلماعملا هل ايهتي الو « ةلماعم اب

 روتسملا لوق

 امإ ‹ ةداهشلا يرطش دحأ مسقلا اذه يف طرتشي : - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مث

 هلكوم وأ «هيلع رجح هالوم نأ قساف ىلوضف دحاو ربخأ اذإ ىتح امهل ًافالخ ةلادعلا وأ ددعلا

 . . ةفينح يبأل اًالخ امهدنع لزعلاو رجحلا تبث « هلزع

 رخآلاو . تالماعملا يف قسافلا لوق : هلوقب امهدحأ نيلصفلا نيب :ش ( قرفلا هجوو ) :م

 ملسملا يف :ش (سانلا سانجأ نيب اميف اهدوجو رثكي تالماعملا نأ ) :م . تانايدلا يف ةلادعلا طارتشأ

 اطرش انطرش ولف ) :م دبعلاو رحلاو ىثنألاو ركذلاو نمأتسملاو يمذلاو قسافلا ملسملاو حلاصلا

 لبقيف) :م ذئنيحف لبقف ةلادعلا طارتشا دئازلا طرشلا عوفدم جرحلاو :ش ( جرحلا ىلإ يدؤي ادئاز

 وأ ناک ادبع ‹ اًملسم وأ ناک ًارفاک ‹ اقساف وآ ناک الدع ) :م تالماعم ا يف يأ :ش ( اهيف دحاولا لوق

 هيف ةلادعلا رابتعابف ‹ جرحلل عفدلا لجأل كلذ ليق يأ :ش ( جرحلل اًعفد «ىشنأ وأ ناک گرکذ رح

 « ةرسامسلاو نيدانملاو نيلالدلا لاوقأ نولبقي راصعألارئاس يف نأ ىرت الآ « ميظع جرح

 . مهريغل ةعلسلا تناك نإو مهلاوقآ ىلإ نوعجريو

 دارأ « تالماعملا عوقو ردق يأ :ش ( تالماعملا عوقو بسح اهعوقو رثكي الف تانايدلا امأ ) :م

 ةدايز) :م تانايدلا يف يأ :ش ( اهيف طرتشي نأ زاجف ) :م ةليلق تالماعملا ىلإ ةبسنلاب تانايدلا نآ

 مزتلي ال رفاكلاو مهتم قسافلا نأل ؛ لدعلا ملسملا لوق الإ اهيف لبقي الف ) :م ةلادعلا يهو :ش ( طرش

 فالخب) :م . زوجيالف ملسملا مازلإ هلوق لوبق يف نأل :ش ( ملسملا مزلي نأ هل سيلف مكحلا

 ناك ءاوس مالسإلا راد يف ةماقإللا هنكيي ال يأ :ش ( انرايد يف ماقما هنكمب ال رفاكلا نأل ؛تالماعملا

 . اهب الإ نوكي ال شاعملا نأل :ش ( ةلماعملاب الإ ) :م اًيبرح وأ ًايمذ

 :ش ( اهيف هلوق لوبق دعب الإ ) :م ةلماعملا رفاكلل رسْيتي الو يأ :ش ( ةلماعملا هل ايهتي الو ) :م

 ةرورضو . ةرورض هلوق لوبق يف دجوف يأ :ش ( لبقيف ةرورض هيف ناكف ) :م ةلماحملا يف يآ

 يف يآ سش ( روتسلا لوق اهبف لبقي الو ) :م ربخ ىلإ جاتحي الف ةمات يهو « ناك مسا هنأل عوفرم

 . هقسف الو هتلادع رهظي ملو هلاح ام ملعي ال يذلا يهو تانايدلا
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 زوج هنأ هبهذم ىلع ايرج اهیف هلوق لبقي هنآ : - هللا همحر - ةفينح یبآ نعو . ةياورلا رهاظ ىف

 اهيف لبقيو : لاق . يأرلا ربكأ امهيف ربتعي ىتح ءاوس قسافلاو وه : ةياورلا رهاظ يفو هب ءاضقلا

 هناحجرل لوبقلاو ‹ حجار قدصلا ةلادعلا دنع نأل ؛ الودع اوناك اذإ ‹ ةمألاو « رح لاو دبعلا لوق

 . ليكوتلا اهنمو هانركذ ام تالماعملا نمف

 روتسملا لوق يأ :ش ( اهیف هلوق لبقی هنآ :- هللا همحر - ةفينح يبأ نعو :ةياورلا رهاظ يف ) :م

 يبأ بهذم ىلع يرجلا لجأل يأ :ش ( هب ءاضقلا زوجي هنأ هبهذم ىلع ايرج ) :م تانايدلا يف

 - هللا همحر- نسحلا یورو : «هلوصأ» يف يسخرسلا - هللا همحر - ةمئألا سمش لاقو

 نع يورملا ثيدحلاب ارهاظ هل ةلادعلا توبغل رابخألا ةياور يف لدعلا ةلزنمب هنآ ةفينح يبأ نع

 . ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا : - هنع هللا يضر - رمع نعو هيي هللا لوسر

 مل اذإ تاهبشلاب تبث اميف روتسملا ةداهشب ءاضقلا - هللا همحر - ةفينح وبأ زوج اذهلو

 لهأ يف بلاغ قسفلا نإف اننامز يف حصأ ناسحتسالا يف هركذ ام نكلو : لاق . مصخلا نعطي

 نأ لبق ءاضقلا يف هتداهش دمتعت ال امك « هتلادع نيبي ملام روتسملا ةياور دمتعت الف نامزلا اذه

 . هتلادع رهظي

 م قسافلاو روتسملا يف يأ :ش ( امهيف ربتعي ىتح ءاوس قسافلاو وه : ةياورلا رهاظ يفو ) :م

 ةساجنب ربخأ اذإ ًالثم « الف الإو امهلوق لبقي امهقدص يأرلا بلاغ ناك نإف « :ش ( يأرلا ربكأ)

 . يأرلا ربكأب هيف مكحي ءاملا

 همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( الودع اوناك اذإ ةمألاو دبعلاو رحلا لوق اهيف لبقيو : لاق ) :م

 ۾ هرخآ ىلإ دبعلا لوق تانايدلا يف لبقي يأ « لاق ةظفل ةحيحصلا خسنلا يف سيلو : - هللا

 . مهفاف نإ مسا هنأل بوصنم قدصلا :ش ( حجار قدصلا ةلادعلا دنع نأل)

 . ةلادعلاب ًاحجرم هنوكل نيروكذملا نم دحاو لوق لوبق : يأ :ش ( هناحجرل لوبقلاو ) :م

 تالماعملا نمو يأ :ش ( اهنمو ) :م نذإلاو ةيدهلا هب دارآ :ش ( هانركذ ام تالماعملا نمف ) م

 لدع ريغ وأ ًالدع ناک ءاوس ایم ناک اذإو هلوق لبقی هناف نالف ينلکو لاق نأب :ش ( لیکو تلا) :م

 . هانركذ امك اًملسم وأ ناک اًرفاک « اّغلاب وا ناک ابص

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۱)
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 ولو « مميتيو هب اضوتي مل يضرم ملسم هربخأ اذإ ىتح «ءاملا ةساجنب رابخإلا : تانايدلا نمو

 قارأ نو « هب اضوتی الو ممیتی قداص هنآ هیآر ربکا ناک ناف ‹ یرحت اروتسم وأ اًقساف ربخملا ناك
 امأ ‹ ةقارإلاب طايتحالل ىنعم الف «بذكلا لامتحا طقسي ةلادعلا عمو . طوحأ ناك مميت مث ءاملا

 بذكلا بناج حجرتل مميتي الو هب اضوتي بذاك هنآ هیر ربکأ ناک ولو نظ درجمف يرحتلا
 لحلا :اهنمو «انلق ال ءوضولا دعب مميتي طايتحالا يف امأف ‹ مكحلا باوج اذهو «يرحتلاب

 كلملا لاوز هيف نكي ملاذإ ةمرحلاو

 :ش ( مميتيو هب اضوتي مل يضرم ملسم هربخأ اذإ ىتح « ءاملا ةساجنب رابخإلا : تانايدلا نمو ) :م
 :ش ( ربخملا ناك ولو ) :م نيدلا باب يف هرابخأب لمعلا دوجول مميتي لب ءاملا كلذب أضوتي مل يأ

 نأل :ش ( هب اضوتي الو مميت قداص هنأ هیأر ربکأ ناک نؤف « یرحت اروتسم وأ اًقساف ) :م ءاملا ةساجنب

 ‹ طايتحالل دشأو لضفأ يأ :ش ( طوحأ ناك مميت مث ءاملا قارأ نإو ) :م يعرش ليلد نظلا ةبلغ

 دوجو عم اًمميتم نوكي « اًبذاك رمألا سفن يف ربخملا ناكو ةروكذملا ةروصلا يف مميت اذإ هنأل

 . عورشملا هجولا ىلع همميت نوكيف ءاملل اًمداع ناك هقارأ اذإف ءال

 هانركذ يذلا رمألا نأل :ش ( ةقارإلاب طايتحالل ىنعم الف بذكلا لامتحا طقسي ةلادعلا عمو ) :م

 . ءاملا ةقارإب طايتحالا يف ةدئاف ىقبت ال اذه لجألف ةلادعلا دنع مدعني

 بذكلا بناج حجرتل مميتي الو هب اضوتي بذاك هنأ هيأر ربكأ ناک ولو نظ درجمف يرحتلا امآ ) :م

 بذكلا بناج حجرتي دقو بذكلا بناجو قدصلا بناج نابناج ربخلل نأل :ش ( يرحتلاب
 . هل ربخملا يرحتب

 يف امك يرحتلاو قسافلا ربخ نيب ضراعتللو طايتحالل اًضيأ مميتي نأ يغبني : تلق نإف

 . ةلدألا ضراعتل امهنيب عمجي رامحلا رؤس

 ناكف هجو نم هربخب لمع انه مميتلاب رمألاو قسافلا ربخ يف فقوتلاب مكح صنلا : تلق

 . مميتلا مض ىلإ ةجاح الف ةراهطلا لصأ يقب هربخ يف فقوتلا يقب الو « صنلا فالخ

 . مكحلا باوج مميتي الو هب ًأضوتي :انلوق نم روكذملا يأ :ش ( مكحلا باوج اذهو ) :م

 درجمف يرحتلا امأ : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق ال ءوضولا دعب مميتي طايتحالا يف امأف ) :م

 . نظ
 ؟ نيهجولا دحأ حجرتي مل : تلق نإف

 . ةراهطلا لصألا : ليق : تلق

 ينعي :ش ( كلملا لاوز هيف نكي مل اذإ ةمرحلاو لحلا ) :م تانايدلا نمو يآ :ش ( اهنمو ) :م
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 . ( ىهتنملا ةيافك ١ ىف اهانركذ تاعيرفتو ليصافت اهيفو

 اذه وأ ماعطلا اذه : لاقاذإ امك كلما لاوز هيف نكي ملاذإ دحاولا ربخ ةمرحلاو لحل ا يف لبقي

 ‹ نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهشب الإ لبقي ال كلملا لاوز نمضت اذإف « مارح وأ لالح بارشلا

 نأل ‹ ةمرحلا تبشت ال ةدحاو ةأرما نم اعضترا نيجوزلا نأ لدع لجر وأ ةأرما ربخأ اذإ امك

 الو قيرفتلا بجي الف كلذك ناك اذإف « اعيمج ةلادعلاو ددعلا طرتشيف « ةعتملا كلم لاوز اهتوبث

 ربخ لبقي نأ : - هللا همحر - يرصبلا نسحلاو - هللا همحر - دمحأ لوق ىلع الإ اهربخ لبقي

 . طقف ةعضرملا

 يف ةجح دحاولا ةداهش نأل « هزنتي نأ لضفألاو : « يفاكلا » و « ناخ يضاف ىواتف » يفو

 . امهنيب لوحي مكاحلاف ثالثلا وأ نئابلا قالطلاب لدع لجر ةداهشف « هيزنتلا

 . انه كلذك كلملا لاوز ىضتقي ال ناك نإو

 وهو لبقي ةمرحلاو لحلا يف يسوجملا لوق نإ : هل ليق امل هنأل « هلوق نم مدقت دق : تلق نإف

 . ًضقانتم همالك ناكف طرش ريغ ةمرحلاو لح اب ربخلا يف ةلادعلا نأ ىلع لدي

 انه دارملا نأل ضقانتي الف « ادصق تبثي ال اتمض تبث ءيش نم مكو اتماض ناک كاذ : تلق

 . ایدصق ناک ام

 ةلأسم لك يف ينعي :ش ( ليصافت ) :م اهريغو « تانايدلا رابخأ » يفو يأ :ش ( اهیفو ) :م

 نأ ةلأسم لثمو « سجن ءاملا نأ ةلأسم لثم لئاسملل :ش ( تاعيرفتو ) :م نايبلا يف ًاليصفت اهنم

 نأ ةلأسم لشمو رطفلا وأ ناضمر يف لالهلا ةيؤر ةلأسم لشمو يسوجم ةحيبذ محللا اذه

 . كلذ وحنو ةدحاو نم اعضترا نيجوزلا

 باتكلا يف تاعيرفتلاو ليصافتلا كلت انركذ يأ :ش ( « ىهحتنملا ةيافك » يف اهانركذ ) :م

 . < ىهتنملا ةيافكب ١ موسوم

 هركي يسوجم ةحيبذ هنأ ةقث ملسم هربخأف اًمحل ملسم ىرتشا ول ام :تاعيرفتلا ةلمج نمو

 نيعلا ىقبتو « دحاولا ربخب ةجحلا تمتف ينيد ربخ وهو نيعلا ةمرحب هربخأ هنأل « هلكأو هعيب هل

 كلملا لاوز نع لصفنت لكألا ةمرحو دحاولا ربخب زوجي ال كلملا ضقن نأل « ةموقتم ةكولع

 . سجنلا نهدلاك

 بجوي رابتعالا اذهف كلملا لاوز نودب لكألا هيلع مرحي هلكأ نم يهن ذإ ماعطلا هل حابملاكو
 أم عمتجا اذإف . حاكنلا يف امك ةحابإلا ببسب ال كلم ا هببسب تبث نيعلا اذه يف لحلا نكل ةمرحلا

 هيف انتبثأ انإف حاكنلا فالخب « ةهاركلا وهو نيرمأ نيب ارمأ انتبأ ةمرحلا بجوي امو لحلا بجوي
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 . كلملا لاوز نع لصفنت ال ةمرحلا نأ انلق ال ريغ ال هزنتلا

 لاقف مهيلإ هوعدف نوبرشيو نولكأي نيملسملا نم موق ىلع لخد لجر : « طيحملا » يفو
 : هاعد يذلا لاقف « رمخ هطلاخ بارشلا اذهو يسوجم ةحيبذ محللا اذه : ةقث هفرع دق ملسم

 لوق ىلإ تفتليال ءالودع اوناك نإف« مهلاح يف رظني هنإف « لالح وه لب لاق امك رمألا سيل
 تانايدلا يف ةجح دحاولا ربخ نإف « ةعامجلا ربخ ضراعي ال دحاولا ربخ نأل « ةمرحلاب ربخلا

 نع زرحتلا نيملسملا لاح نم رهاظلا نألو «ماكحألا يف ةجحب سيل دحاولا رخو « ماكحألاو

 الف اركنتسم اربخ مهربخ ةضراعم يف دحاولا ربخ نوكيف « رمح ةطلاخم نعو يسوجملا ةحيبذ

 هلاح رابتعاب دحاولا ربخ نأل لوانتلا هعسي الو ربخملا لوقب ذحخؤي هنإف نيمهتم اوناك نإو « لبقي

 . مهقسفل هب لمعلا مكح يف مهربخب ربتعم الو ٠ حلاص ميقتسم
 نإف « مهربخ ضراعي ال دحاولا ربخ نأل « مهلوقب ذحخأ ناتفث نالجر موقلا يف ناك نإو

 ساب الف هنع تالاحلا توتساو يأر هل نكي مل نإف « هیآر رثکأب هيف لمعي ةقث دحاو مهيف ناک

 . ًاضوتيو برشيو لكأي نأب

 . ينيدلا ربخلا يف دبعلاو رحلا ءاوتسال امهلوقب ذخأ ناتقث ناكولم نيرمألا دحأب هربخأ نإف

 رحلا نيب ةضراعملل يأرلا رثكأب هيف لمع ةقث رح رخآلابو ةقث دبع نيرمألا دحأب هربخأ ولو -
 . يأرلا ربكأب حيجرتلا ىلإ راصيف دبعلاو

 ‹ نيرحلا لوقب ذخأي ناتق نارح رخآلا رمألابو ناتقث ناكولم نيرمألا دحأب هربخآ نإو
 دحأب هربخأ نإو . نيرحلا لوق حجرتي ضراعتلا دنعف نيكولمملا نود امهلوقب متت ةجحلا نأل
 .ديبعلا لوقب ذخأي ناتق ناكولمم رخآلا رمألابو تاقث ديبع ةثالث نيرمألا

 لجر لوقبذخأي نالجر رخآلابو ناتأرماو لجر نيرمألا دحأب هربحآ نإ كلذكو

 .ناتآرماو

 دعب ءاوسلا ىلع ينيدلا رمألا يف رحلاو كولمملا ربخ نأ : لئاسملا هذه سنج يف لصاحلاو

 بلطي نأ ددعلا ىوتسا نإو « ددعلا ثيح نم ىلوأ حيجرىتلا بلطيف « ةلادعلا يف ءاوتسالا

 يرحتلا ثيح نم حيجرتلا بلط « ايوتسا اذإف « ةلمجلا يف ماكحألا يف ةجح هنوكل حيجرتلا

 لوقب ذخؤي نيرح رخآلا رمألابو «رارحألا نم ةعبرأ نم نيرمألا دحأب ربخملا ناك اذإ اذه ىلعف
 ۰ . ىهتنا ةعبرألا

 رفاسملا رضح اذإ : « يفاكلا » يف - هللا همحر - ديهشلا مكاحلا هركذ ام ليصافتلا نمو

 ‹ هب اضوتي مل يضرم ملسم هدنع وهو رذق هنآ لجر هربخأو ءانإ يف الإ ءام ذجي ملو ةالصلا
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 . ةمأ وأ ةرح ةأرما وأ ادبع ربخملا ناك اذإ كلذكو

 هنأ هيأر ربكأ ناك نإف هيف رظن ةقث ريغ وأ ةقث هنأ يردي ال ناك وأ ةقث ريغ ربخلآ ناك نإف

 الو كلذ هأزجأو هلوق یل تفتلی ملو اضوت قداص ریغ هدنع ناک نإو هب اضوتی ملو مميت قداص

 لاقف ةنيدملا ءام ضايح درو نيح - هنع ىلاعت هللا يضر - باطخلا نب رمع نأ ىرت الأ

 ؟اذه مكدرتأ عابسلا نع انربخأ :ءاملا لهأ نم لجرل : - هنع هللا يضر - صاعلا نب ورمع

 ام اربخ هربخ دع هنآ الولو ربخی نآ هرکن ءيش نع انربخت ال - هنع یلاعت هللا يضر - رمع لاقف

 قداص هنآ هبلق يف عقو اذإو هلوق لبقي مل ةمذلا لهأ نم لجر هتساجنب هربخآ يذلا ناك نإف ىهن

 نيدلا نم ءيش اذه نأل هآزجآ ىلصو هب أاضوت نإف يلصيو مميتي مث ءاملا قيرهت نأ يلإ بحأف

 . ملسمب الإ هيف ةجحلا هب مزلي الو

 . نالوقي ام القعاذإ هوتعملاو يبصلا كلذكو

 بحأف ةدحاو ةأرما نم اعضترا امهنأ امهربحأف ةقث م ءاجف ةأرما جوزت لجر : اهنمو

 ال نأ اهل نأ يلإ بحأو « اهب لخد نكي ي مل نإ قادصلا فصن اهيطعيو اهقلطف اهنم هزنت نأ ىلإ

 كلذ مرحي ملامهحاكن ىلعاماقأ نإو اهب لخدي مل ناك نإ هنم هزنت نإو اًقادص هنمذخأيإ

 . امهيلع

 نإف ةعاضرلا نم هتخآ اهنأوأ نيوبأل ةرح اهنآ ةقث لدع هربخأف ةيراج ىرتشا لجر اهنمو
 . هل عساو كلذ لعفي مل نإو لضفأ اذهف اهئطو نع هزنت

 نأ ىرت الأ . كلم ريغب لحي كلذ عيمج نأل « ماعطلاو ءوضولا يف هلاق ام اذه قرافاغنإو

 . كلذ لعفي نأ هعسو هبرشا وأ اذه يئامب ًأضوت وأ اذه يماعط لك لجرل لاق ول الجر

 ئطولا هل لحي مل اهسفن يف ةرح كلت هل لاق وأ « اهيف كل تنذآ دقف هذه يتيراج : لاقولو

 . ةمألا كليب وأ ةرحلا جوزتي ىتح

 ةقث ملسم ءاجف ةيصو وأ ثاريم وأ ةبهب كلذ كلم وآ ةيراج وأ اًماعط لجر ىرتشا : اهنمو

 هلكأ نع هزنتي نأ انيلإ بجوأف تيملا وأ بهاولا وأ عئابلا هنم هبصغ ينالفلا نالفلا اذه نأ دهشف

 . ةعس يف ناك هزنتي مل نإو ةيراجلا ىطوو هبرشو

 بصغ اذه ةقث ملسم هل لاقو « هبرشو هلکأ يف هل نذآ لجر دي يف بارشوآ ماعط كلذكو

 هزنتي نأ انيلإ بحأف « ةقث ريغ مهتم وهو هل هنأ معزيو هبکی هيدي يف يذلاو نالف نم هيدي يف
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 ملو أضوت رفس يف وهو هريغ ءوضو دجي مل نإو ةعس يف ناك هب أضوت وأ هبرش وأ هلكأ نإف هنع

 ةمأ قرلاب هل رقملا نالف دي يف يتلا ةيراجلا هذه نأ لجر دنع دهش اًملسم الجر نأ : اهنمو

 اهارتشا نإو « اهيرتشي نأ يلإ بحأف نومأم ريغ وهو كلذ دحجي هدي يف يذلاو « اهبصغ نالفل
 ال ةنايد هنم ناشجإلا بجوف ةعزانملا مضوم يف ربخأ اذه نأل كلذ نم ةعس يف وهف اهئطوو

 هربخأ يذلاو اهقتعأف هيدي يف يذلا اذهل ةمأ تناك اهنإو لصألا ةرح اهن هربخأ ولو « ءاضق

 . لعفي ال نأ يلإ بحأف ةقت ملسم كلذب

 نأ ىلوألا اهفرع نمل غبني ملاهعيب دارأف رخآ لجر اهذخأف لجرل ةيراجلا تناك اذإو

 وأ ةبه وأ ءارشب هدي يف يذلا اذهو كلم ىلإ هكلم نم تجرخ دق اهنآ ملعي ىتح اذه نم اهيرتشي
 وأ اهبهو وأ هنم اهتيرتشا دق ينإ : هيدي يف وه يذلا لاق نإو اهعيب هلكو دق هنأ ملعي وأ ةقدص

 كلذ ىلع هقدصي نأ سأب الف الدع كلذل لئاقلا ناك نإف « اهعيبب ينلكو وأ يلع اهب قدصت

 هنم اهیرتشیو

 نأ الإ ةقث ريغ ناك نإو اهئطو وأ اهلوبق هل لح هيلع اهب قدصت وأ هل اهبهو نإ كلذكو

 ضرعتي نأ هل عقي مل بذاك هنآ هیآر ربكأ ناک نإو « اًضيأ كلذكف « قداص هنأ هيف هيأر ربكأ

 . كلذ نم ءيشل

 وه يذلا ريغل ءيشلا كلذ نآ ملعي مل ول كلذكو كلذ عيمج يف بارشلاو ماعطلا كلذكو

 وأ هبهو وأ هيلع هب قدصت وأ هعيبب هلكو نإو هريغل هنأ هيدي يف وه يذلا هربخأ ىتح هدي يف

 . هارتشا

 ‹ اًضيأ هقدص هيف قداص هنآ هيأر ربكأو ةقث ريغ ناك نإو هلاق اميف هقدص ةقث اًملسم ناك نإف

 ءيشلا كلذ نأ هربخي مل ناك نإو . هرتشي ملو كلذ لبقي مل هيف بذاك هنأ هيأر ربكأ ناك نإو

 بجوأف كلذ لثم كلي ال هلم نوكي نأ الإ ةقث ريغ ناك نإو . هنم هلوبقو هئارشب سأب الف نالفل

 هنأ هربخآ وأ هریغل هنآ ملعی ال وهو یرتشا نإو هریغ الو ءارشب هل ضرعتی الو هنم هیرتشی نآ هل

 . لضفآ هنع هزنتلا هلوبقو هئارش نم ةعس يف نوكي نأ زوجو هل

 ‹ كلذ نع هلأسي یتح هلبقی الو هیرتشی ي نأ هل عسي مل ةأرما وأ ادبع هب ىتأ يذلا ناك نإف

 هيأر ربكأ ناك نإو هلوبقو هنم هئارشب سأب الف نوذأم ةقث ڈ وهو هيف هل نذأ دق هالوم نأ هل رکذ ناف

 ‹ كلذ نم ءيشل ضرعتي مل بذاك هنأ هيآر ربكأ ناك نإو « هلوقب هقدص هلاق اميف قداص هنآ

 . كلذ نم ءيشل ضرعتي مل هيف هل يأر ال ناک نٳو
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 هيلإ لسرأ اتالف نأ وآ هعيہب هل نذأ هنأ رحب هيف ًاکولم وأ ناک ارح غلبي مل يذلا مالغلا اذكو

 هنآ هیآر ربکأ ناک نِإو «هالوم نع هقدصي نأ هعسو « قداص هنأ هيأر ربكأ نإف ةقدص وأ ةيده هعم

 . هالوم نم هقدصي ةمأ وأ دبع هاتأاذإ ريقفلا كلذكو

 تناك اهنا معزيو اهعيبي رخآ يدي يف اهآر مث اهيعدي لجرل ةيراج اهن ملع ًالجر نأ ولو

 اهترمآ اغإو يل تناك اهنآ ريغ قرلاب هل ةرقم تناکو هل اهنا اهيعدي ناک كلذو نالف يدي يف

 . هنم اهئارشب سأب الف ملسم ةقث لجرلاو كلذب ةيراجلا هتقدصو هتصخ رمأل كلذب

 هنکلو اذه لقي مل ولو اهلبقي الو هنم اهیرتشی نآ هل غلبي مل لاق امیف بذاک هدنع ناک نِإو

 يف عقو ىتم هربخ هنأل لوبق الو ءارشب هل ضرعتي نأ هل عست مل اهذخأف ينبصغو ينملظ لاق

 . تاموصخلاو ىوعدلا باب يف ةيعرم ريغ ةلادعلاو ىوعد ناك ةعزانملا عضوم

 ناک نف يلإ اهعفدو اهب يل رقأف هملظ نع عجر مث ينملظو ينبصغ ناك هنإ : لاق نإو

 ىلإ هتمصاخ : لاق نإو « ةعزانملا عاطقنا نع ربخأ هنأل هقيدصتب سأب الف نومأم ةقث هنأ هدنع

 ربكأو ةقث ريغ ناك نإ كلذكف « نيميلا نع هل ركني وأ هيلع اهتمقأ ةنيبب اهب ىل ىضقف ىضاقلا

 . هنم اهرتشی مل بذاک هنآ هیآر ربکأ ناک نِإو قداص هنأ هیر

 وأ « يلإ اهعفدو هنم اهذخأف هيلع ىضاقلا ىل ىضق : لاق نإ هوجولا هذه عيمج يف كلذكو

 ناك نإو « ةعزانملا عاطقنا نع ربخأ هنأل « هنذإ ريغب وأ هلزنم نم اهذخأف اهب ىل ىضق : لاق

 ةعزانملا مايق نع ربخأ هنأل هنم اهيرتشي نأ هل عسي مل هنم اهذخأف هئاضق يف دحجف اهب يل ىضق

 سأب ال اذهف هلزنم نم هرمآ ريغب اهتذخأ مث اهنمل هتدقنو هنم اهتيرتشا هلوق ةلزنب اذه اغنإو

 . هلوق یف قداص هنآ هدنع ناک اذإ هنم اهئارشب

 هدنع ةقث ناكو نمثلا هتدقنو هرمأب اهتضبقو نالف نم اهتيرتشا :لاق ولو . هنم اهيرتشي نأ هل

 لاق يذلاو اًئيش اذهب عي مل هنأ معزو ءارشلا اذه دحج دق اًنالف نإ :رخآ لجر هل لاق ولو

 . هريغب الو ءارشب كلذ نم ءيشل ضرعتي نأ هل غلبي مل نومأم ةقث اًضيأ اذه

 ناك نإو ‹ قداص هنأ هيأر ربكأ نأ الإ ةقث ريغ يناثلا ربخلا هربخأ يذلا ناك نإ كلذكو

 . اهلوبقو هنم اهئارشب سأب الف ةقث ريغ ناك نإو « بذاك هنأ هيأر ربكأ
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 لاق . لكأيو دعقي نأب سأب الف ءانغ وأ اًبعل ةمث دجوف ‹ ماعط وأ ةميلو ىلإ يعد نمو : لاق

 . ةنس ةوعدلا ةباجإ نأل اذهو ‹ تربصف ةرم اذهب تيلتبا :-هللا همحر - ةفينحوبأ

 اذه نأل كلذ نم ءيشل ضرعتي مل قداص يناثلا نأ هيأر ربكأو ةقث ريغ اعيمج ناك نإو

 . سانلا ىلع رمألا قاضل نيدهاشب الإ اذه يف ملعي مل ولو سانلا رومآ هيلعو نيدلا رم نم

 انآ : لاق وأ نالف براضم انأ : لاقف بایٹ وآ ماعط وآ زاوجب ادلب مدق ول ارجات نأ یرت الآ

 هالوم نأ يعديو ةراجتلل دلب ىلع مدقي دبعلا كلذكو كلذ هنم اورتشي نآ سانلل عسو « هكيرش

 . ةراجتلا يف هل نذأ

 اهلك ةلمجلا هذهو « نوذأملا ىف لوقي ةفينح ابأ تعمس كلذكو : - هللا همحر - دمحم لاق
 . - هللا همحر - ديهشلا مكاحلل « يفاكلا » نم

 م فافزلا ماعط ةميلولاو :« ريغصلا عماجلا » يف لاق يآ :ش ( ةميلو ىلإ يعد نمو : لاق ) :م

 وأ ةميلو نوكي نأ نم معأ ماعطلا نأل صاحخلا ىلع ماعلا فطع يف رمأ اذه :ش ( ماعط وأ )

 . انركذ امك سرعلا ماعط وهو صاخ ةميلولاو .اهريغ

 زازعألاو . هسرح اهنيعب ءاسفنلا همعطيامو ةدالولا ماعط سرحلاو « ءانبلا ماعط ةركولاو

 ةبرامو ةبراح هاوعد هل عنص ماعط لك ىلعو هرفس نم مداقلا ماعط ةصيعبلاو ناتخلا ماعط

 . يليجألاو يلعجلا ةماعلاو يرقبلا ةصاخلا ةوعدلاو ءاعیمج

 تبثي دم ابو ةمجعملا نيغلا رسكب :ش ( ءانغ وأ اعل ) :م كانه يأ :ش ( ةمث دجوف) :م

 روصقملا يف ديز نبا لوق هنمو « ءايلاب تبثي رقفلا دض لضفلاو « رسكلاب ينغلاو «فلألاب
 - ةفينح وبأ لاقو لكأيو دعقي ناب ساب الف ) :م ءانخلاو يهالملل ينغملا وعدي ينغلا يرو دودمملاو

 . ( تربصف ةرم اذهب تيلتبا - هللا همحر

 يف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم ١ ريغصلا عماجلا» يف يورو :ش

 . اهنم لكأيف دعقي نأب سأب ال : لاق ءانغلاو بعللا ةمث دجيف ماعطلاو ةميلولا ىلإ ىعدي لجرلا
 ماعطلا نأل كلذو صاوخلا نم هذهو هرخآ ىلإ ةرم اذهب تيلتبا : - هللا همحر - ةفينح وبآ لاقو

 اهريغ يف وهو اهب نرتقا مارح لجأل ةنسلا كرتت الف كلذ ريغ مارحلاو ةنس ةوعدلا ةباجإو لالح

 . نآلا ءيجي ام ىلع

 ءاوس :ش ( ةنس ةوعدلا ةباجإ نأل ) :م هيف لكألاو كانه دوعقلا زاوج يآ :ش (اذهو ) :م

 همحر - يعفاشلا لاقو ةياور يف - هللا امهمحر - كلامو دمحأ لاق هبو اهريغ وأ ةميلو تناك

 : ةياور يف - هللا همحر - كلام لاق هبو « ةبحتسم اهريغو ةبجاو سرعلا ةميلو ةباجإ : - هللا
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 . « مساقلا ابأ ىصع دقف ةوعدلا بجي مل نم » : -مالسلاو ةالصلا هيلع- لاق

 :كلامو دمحأ دنعو . يعفاشلاو اندنع ةبحتسم اهيلإ ةباجإلاف تاوعدلا نم ةميلولا ريغ مث

 امو ركشلاو ةدمحلملا ءاغتباو لواطتلا نم اًمومذم ادصق اهب دصقي ةوعد امأو ةبحتسم ريغ ةزئاج

 امو لبق مهسفنأ لالذإ ةباجإلا يف نأل « ملعلا لهأ اميس ال اهتباجإ يغبني سيلف كلذ هبشأ

 . هل لذ الإ هريغ ةعصق يف هدي دحأ عضو

 ثيدحلا اذه :ش ( ٩ مساقلا ابأ ىصع دقف ةوعدلا بجي مل نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ) :م

 هجرخأ .« هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا بجي مل نم» : هظفل نكلو هنم مثأب « ملسم هجرخأ

 هللا يضر - ةريره يبأ نع - هللا همحر - جرعألا نع ضايع نب تباث نع (حاكنلا باتك) يف

 مل نمو « اهابأي نم اهيلإ ىعديو اهيتأي نم اهعنمي ؛ ةميلولا مامط ماعطلا رش ١ : لاق اب يبنلا نأ -هنع
 يراخبلا هاورو « اعوفرم - هللا همحر - ملسم هاور اذكه «٠ هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا بجي

 يبآ نع - هللا همحر - جرعألا نع باهش نبا ثيدح نم اًدوقوم ةجام نباو يثاسنلاو دواد وبأو

  ءاينغألا اهيلإ ىعدي ؛ ةميلولا ماعط ماعطلا رش » : لوقي ناك هنأ -هنع هللا يضر - ةريره

 - ةجام نباو يراخبلا هجرخأ (هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا بجي مل نمو <« ءارقفلا كرتيو

 ةميلولا يف - هللا همحر - يئاسنلاو ‹ ةمعطألا يف دواد وبأو «حاكنلا باتك» يف - هللا امهمحر

 . عوفرملا مكح يف فوقوم هنكلو

 نع دهرسم نبددسمانثدح : ةمعطألا يف - هللا همحر - دواد وبأ هاور رخآ ثيدح

 لاق : لاق - امهنع یلاعت هللا يضر - رمع نبا نع عفان نع قراط نب نابأ نع دايز نب تسرد

 لخد ةوعد ريغ ىلع لخد نمو « هلوسرو هللا ىصع دقف بجي ملف يعد نمو ) : لب هللا لوسر

 . : يدع نبا لاقو ‹ لوهجم خيش وه :ةعرز وبأ لاق : قراط نب نابأو . “'" ریغم جرخو اًقراس

 . هب الإ ثیدحلا الو ثیدحلا اذهب الإ فرعی ال

 نانثا امه لب :لیقو ةزمح نب تسرد :' وه ليقو هثیدحب جتحي ال اًسضیأ دايز نب تسردو

 ريهز انثدح : «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبآ هاور نكل « - هللا همحر - يرذنملا هلاق . نافيعض

 يضر - رمع نبأ نع - هللا همحر - عفان نع رمع نب هللا دبع انثدح « دمحم نب سنوي انثدح

 .ىصع دقف ةوعدلا بجي مل نمو اهبجيلف ةميلو ىلإ مكدحأ يعد اذإ » : لاق لل يبنلا نع - هنع هللا

 . ٤ هلوسرو هللا

 نبا نع عفان نع قراط نب نابآ نع دايز نب تسرد قيرط نم (۳۷۲۱) ٩ ةمعطألا لئاوآ » يف ذواد وبآ هاور (۱)

 . فيعض وهو يربنعلا دايز نب تسردو . لوهجم وهو قراط نب نابآ هیفو . ًاعوفرم ... رمع
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 ‹ ةحاين اهترضح نإو ‹ ةماقإلا ةبجاو ةزانجلا ةالصك هريغ نم ةعدبلا نم هب تنرتقا امل اهكرتي الف

 ملو ىدتقم ناك نإف « هب ىدتقم نكي مل اذإ اذهو ‹ ربصي ردقي مل نإو مهعنم عنملا ىلع ردق نإف

 . نيملسملا ىلع ةيصعملا باب حتفو نيدلا نيش كلذ يف نأل ؛ دعقي الو جرخي مهعنم ىلع ردقي

 كلذ ناك ولو « هب ىدتقم ريصي نأ لبق ناك باتكلا يف -هللا همحر - ةفينح يبأ نع يكحملاو

 نكي مل نإو دعقي نآ هل يغبني ال ةدئاملا ىلع

 قح ناک :ش ( هريغ نم ةعدبلا نم هب تنرتقا امل ) :م ةوعدلا ةباجإ يأ :ش ( اهھک رتی الف ) م

 مارح لجأل ةنسلا كرتيال هنأ : ىنعملا « اهريغ نم ةعدبلا نم اهب نرتقا ال : لوقي نأ بيترتلا

 حجري اهريغو هب يف يذلاو ةوعدلا ىلإ عجري تنرتقا يف ريمضلاو . اهريغ يف وهو اهب نرتقا
 . هتنایب نم هلکو هلوق يف ام ىلإ

 يف يتلا ةحاينلا لجأل كرتي الف :ش ( ةحاين اهترضح نإو ء ةماقإلا ةبجاو ةزانجلا ةالصك ) :م

 ةماقإل روظحملا لمحي نم مزلي ال هنإف ميقتسم ريغ وهو بجاولا ىلع ةنسلا سايق لاقي ال اهريغ
 ىلع ديعولا دورول بجاولا ةوق يف ةنس هذه :لوقناننأل « ةنسلا ةماقإل روظحملا لمحي بجاولا

 عم ةعدبلاب ةدابعلا نارتقا هيبشتلا هجو : لاقي نأ زوجيو ةروكذملا ثيداحألا يف انركذ امك اهكرات

 . ةدابعلا كلت ةفص ىلع رظنلا عطق

 عومسم ىدتقم اًلاع وأ هاج اذ وأ ةكوش بحاص ناك نأب :ش ( مهعنم عنملا ىلع ردق نإف ) :م

 ردقي مل نإو يأ :ش ( ربصي ردقي مل نإو ) :م ةبجاو ركنملا ةلازإ نأل مهعنم هيلع بجي هنإف ةملكلا
 يأ :ش ( اذهو) :مانلق ال جرخي الو ريصي ةملكلا عومسم ريغ لاحلا فيعض ناك نإف مهعنم ىلع

 ىدتقم ناک نإف يأ :ش ( یدتقم ناک ناف ) :م هل هیوبأل هنأل :ش ( هب یدتقم نکی مل اذإ ) :م ربصلا

 كلذ يف نأل دعقي الو جرخي ) :م سلجملا ىلع ةملظملا ءاليتسا ببسب :ش ( مهعنم ىلع ردقي ملو) :م

 هب نودقعني سانلا نأل :ش ( نيملسملا ىلع ةيصعملا باب حتفو ) :م نيدلل احبق يأ :ش ( نيدلا نيش

 ةدسفم هيفف « ىدتقملا روضحب نوجتحي اوعنم اذإف« قسفلاو ءانغلاو بعللا سلاجم نوسلجيو

 اذه :ش ( هب ىدتقم ريصي نأ لبق ناك باتكلا يف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع يكحلملاو ) :م ةميظع

 . جرخي مهعنم ىلع ردقي ملو ىدتقم ناك اذإ هنإ : متلق مكنإ : لاقي امع باوج

 هب يلتبا - هللا همحر - ةفينح ابأ نأ : - « ريغصلا عماجلا » يف يأ - باتكلا يف ركذ دقو

 هنإف ىدتقم - هللا همحر - ةفينح وبأ ريصي نأ لبق كلذ نأ باوجلا كلذ جرخي ملو ربصو ةرم

 . ةجح ريصي الف هب ىدتقي ناك ام تقولا كلذ يف

 نكي مل نإو دعقي نأ هل يغبتي ال ةدئاملا ىلع ) :م ءانغلاو بعللا يأ :ش ( كلذ ناك ولو ) :م
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 ولو ‹ روضحلا دعب هلك اذهو .4 نيم اظلا موقلا عم ىركذلا دعب دعقت الف ل : ىلاعت هلوقل ىدتقم

 ‹ همزل دق هنأل ؛ هيلع مجه اذإ ام فالخب ةوعدلا قح همزلي مل هنأل ؛ رضحي ال روضحلا لبق ملع

 “ بيضقلا برضب ينغتلا ىتح مارح اهلك يهالملا نأ ىلع ةلأسملا تلدو

 دعقو ةدئاملا ىلع ناك اذإ هنأل :ش ( ( نيلاظلا موقلا عم ىركذلا دعب دعقت الف # : ىلاعت هلوقل ىدتقم

 . وهللا نم دشأ ةبيغلا نأل دعقي ال نوباتغي موق ةدئاملا ىلع ناك اذإ اذكو ‹ نيلاظلا عم ادعاق نوكي

 “نزلا نم دشأ ةبيغلا ) يک لاق

 يف لوخدلاو روضحلا دعب ناك اذإ هلك هانركذ يذلا اذه يأ :ش ( روضحلا دعب هلك اذهو ) :م

 اذإ مزلت اغإ اهتباجإ نأل :ش ( ةوعدلا قح همزلي مل هنأل ؛ رضحي ال روضحلا لبق ملع ولو ) :م لزتما

 ىلوأ ةباجإلا كرتف هلجأل ةيصعملا كرتي الو مرتحي ال ام ناك نإ : ريبكلا صفح يبأ نعو

 . رضحي هلجأل ةيصعملا نوكرتيو اًمرتحم ناك نإ . ( مهنمف موق داوس رثک نم ١ : اک هلوقل

 هنأل ):م ةميلولا ىلإ يعد نيح كلذب ملاع ريغ ةتخب يأ :ش ( هيلع مجه اذإ ام فالخب ) :م

 نأل :ش ( مارح اهلك يهالملا نأ ىلع ةلاسملا تلدو ) :م هملع مدعل هيف رذعتف هروضحب :ش ( همزل دق

 بعللاو «ءانغلاو بعللا ةمث دجوف : هلوقب ءانخلاو بعللا مسا قلطأ - هيلع هللا ةمحر - دمحم

 ةياور يفو ‹ هسرف هبيدأت : ثالث يف الإ لطاب نمؤملا وهل » : يب هلوقل صنلاب مارح وهللا وهو

 . ̂ هله عم هتبعالمو ‹ هسوق نع هیمرو « هسرف هتبعالم

 :ش ( بيضقلا برضب ينغتلا ىتح ) :م . ًالطاب نوكيف ةثالثلا هذه نم سيل هانركذ يذلا اذهو

 يف يناربطلا هاور : ٩١( /۸) “عمجملا» يف يمشيهلا لاق « يردخلا ديعس يبأو هللا دبع نب رباج نع (1)

 . كورتم وهو يفقثلا ريثك نب دابع هيفو «طسوألا»

 : ثراحلا نب ورمع نع رضم نب ركب ينربخآ بهو نبا انث مامه وبآ انثدح : لاق . ىلعي يبأل يعليزلا هازع (۲)

 مل : هل لاقف « لخدي ملف «ًاوهل عمس لخديل ءاج املف . ةميلو ىلإ دوعسم نب هللا دبع اعد الجر نأ

 ناک موق لمع يضر نمو « مهنم وهف موق داوس رثک نم : لوقي يب هللا لرسر تعمس ينإ : لاق ؟ تعجر

 . تابثآ هتاور . حیحص داتس|اذهو .« هب لمع نم كيرش

 . )۲٦۹/٥( «عمجملا» يف يمثيهلا لاق : حیحص ()

 كسرف كييداتو كسوقب كلاضتنا ثالث الإ لطاب ايندلا وهل نم ءيش لك» : ةا هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبآ نعو

 . قحلا نم نهنإف ؛ كلهأ كتبعالمو
 . كورتم : دمحأ لاق زيزعلا دبع نب ديوس هيفو «طسوألا» يف يناربطلا هاور

 امهدحآ رمف نايتري يراصنألا هللا ديبع نب رباجو هللا دبع نب رباج تيأر : لاق حابر يآ نب ءاطع نعو

 = وهس وأ وهل وهف لجو زع هللا ركذ نم سيل ءيش لك ١ : لوقي ةي هللا لوسر تعمس :رخآلا هل لاقف سلجف
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 برضلا نإو « ريمازملاب صتخي ال يرحتلا نأ دارأ « سراحلا بصق هب ىنع : ةعيرشلا جات لاق

 نيتبصق نوذخأي مهنإف زاجحلا لهآ امأو ريثك بصقلاب نوبرضي رصمو زاجحلا لهأ : تلق
 الو هب نونغیو ضعبب اهضعب نوبرضي نيحف ماهبأ ظلغ يف عاب ردق ةدحاو لك لوط نيتليوط
 امهضعب برضلا عقاوم ةفرعم ىلإ كلذ يف جاتحي هنأل كلذ لعفي نأ مهنم دحاو لك نسحي

 عطق عبرأ نوذخاأي مهنأ وهو« ةفصلا هذه ريغب نكلو كلذ نم عون مورلا لهأ دنعو

 لاجرلا نم مهنم ينغملا ذخأيف ةلوقصم ةتوحنم يهو « نيعبصأ ظلغ يف ربش ردق لوطب تابشخ

 » ةيسرافلاب ىمسيو « لوصآب ضعبب اهضعب برضيو اهكرحيو دي يف بيضق لك ءاسنلاو

 | . صنلاب مارح لكلاو « ٠ هرابراهج

 هيلإ عامتسالاو ءانخلا درجم نأ ىلع ةلأسملا تلد : - هللا مهمحر - خئاشملا ضعب لاق مث

 : لاق هنأ لي هللا لوسر نع « تاعقاولا » باتك ىف ةيهاركلا ىف ديهشلا ردص ىور امل « ةيصعم

 هجو ىلع كلذ لاق اغإو . « رفكلا نم اهب ذذلتلاو « قسف اهيلع سولحجلاو « ةيصعم يهالملا عامتسا

 . ديدشتلا

 . ءاملاب تابنلا تبني

 اورذحا» : لاق هنأ - هنع ىلاعت هللا يضر - رباج نع« رابخألا سودرف ١ يف يورو

 : انخئاشم لاق اذهلف « ناطيشلا الإ ىنغي الو « هللا دنع كرش وهو « سيلبإ لبق نم هنإف ءءانغلا

 . نامثآ عماسلاو يلاتلا و ‹ ةيصعم ناحلألاب نآرقلا عامتسا

 . هب سأب الف هسفن نع ةشحولا عفدي وأ « يفاوقلا مظن دشب ينغي ناك اذإ : مهضعب لاقو

 ثيدحب « وهللا ليبس ىلع ناك اذإ هوركملاو : - هللا همحر - ىسخرسلا ةمئألا سمش ذخأ هبو

 - مهنع ىلاعت هللا يضر- ةباحصلا راخص نم ناك هنأ :- هنع ىلاعت هللا يضر - سنأ نع

 . هسفن نع ساوسولا عفدي نكلو اًيهلت كلذ لعفي ال ناكو هضرم يف يني ناكو

 . (ةحابسلا هملعتو هلهأ هتبعالمو هسرف هبيدأت و نيضرغلا نيب لجرلا يشم : لاصخ عبرأ الإ

 نب باهرلا دبعالخ ‹حيحصلا لاجر يناربطلا لاجرو رازبلاو «ريبكلا»و « طسوألا» يف يناربطلا هاور

 . ق وهو تخب
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Nere eens noseanesnn e, 

 : ىلاعتو هناحبس هلوقل انئاملع دنع هوركم كلذ عيمج : - هللا همحر - مالسإلا خيش لاق

 . ءانغلا هب دارملا نأ : ريسفتلا يف ءاج ( ثيدحلا وهل يرتشي نم سانلا نمو

 اهيف يتلا يهو ةحابملا راعشألا دشني ناك هنأ : - هنع ىلاعت هللا يضر - سنأ ثيدح امأو

 اهنيعب تناك نإ ةأرما ةفص رعشلا يف ناك ولو « راعشألا هذه داشنإب سأبالو ةمكحلاو ةظعوملا

 . هركي ال ةنيعم ريغ تناك نإو ‹ هرکی ال ةتیم تناک نإو « هرکی ةيح يهو

 ةمئألا دنعو : « يبوبحلا عماج هو «ناخ يضاق ىواتف» يفو « ۲ةريخذلا» يف اذك

 - هنع ىلاعت هللا يضر - يعفاشلا لصفو « مارح ناحلألاب نآرقلا ةءارق : - هللا همحر - ةثالثلا

 ال ریغت تناك نِإو «زاج اهمظنو اهعضوم نع فورحلا ريغي ال ناحلألا ناك نإ : لاقف كلذ يف

 لاوقلا ةداهش درت نكلو عامسلا حابي هنأو - هللا مهمحر - انخئاشم لاقاذكو « زوجي

 . صاقرلاو

 ةيرخسلا وأ سانلل كحضلاو رعشلا ىلع رعاشلا ذخأي ام تحسلا نمو : « ةمتتلا » يفو

 متسرلا لثم مجعلا ثيداحأب اميس ال هباحصأو هيي هللا لوسر ېزاغمب ثدحیو مهنم

 طسوتملاو رماقملاو ‹ ةرشاولاو ‹ ةمشاولاو « ةنهاكلاو ةحئانلاو ةينغملا هذخأتامو « رايدنفسأو

 ‹ سيتلا بسعو « ركسملاو رمخلا نمثو « نينحاشتملا نيب حلصملاو « داوقلاو « حاكنلا دقعل

 -هللا همحر - يعفاشلاو . طرشب ماجحلا رجأو « يخبلا رهمو « حئابذلا لبق تاتيملا دولج نمثو

 . فالخ هيف ملعي الو فراحملا عيمج باحصأو هزني نإو : يبآلا لاق نكلو « ماجحلا رجأ زوج

 فدلا نع - هللا همحر - فسوي اب تلأس امل : ةيهاركلا باتك يف لاق « سانجألا » يفو

 هنم بسحي يذلا انأو ههركأ الف : لاق . يبصلاو اهلزنم يف ةآرملا لشم «سرعلا ريغ يف هركنأ

 <« ةنسح ةميلولاو « ملوي نأ يغبني هتأرماب لجرلا ىنب ولو ٠ ههركأ ينإف ءانغلاو شحافلا بعللا

 فد سرعلا ةليل نوكي نأ سأب الو « مهل حبذيو اًماعط مهل عنصيو « ءاقدصألاو ناريجلا وعديو

 ‹ مثآ وهف لعفي مل نإو ‹ بيجي نأ لجرلل يغبنيو « حاكنلا هب نلعيو كلذ رهتشي هب برضي

 دعبو دخلا نمو ذثموي وعدي سأب الو ‹ لكأ مئاص ريغ ناك نإو « ىعدو باجأ اًمئاص ناک نإو

 . سرعلا عطقنا مث دخلا

 اذإ هبيرقو هراج ةوعد عدي نأ لجرلل هرك : -ءالمإ- ةيهاركلا باتك نع لقن اًضيأ هيفو

 مهبيجيال نأ ىلإ هبحأ : - هللا همحر - فسوي وب لاقو « ريمازملاو ناديعلا مهدنع تناك

 . ةوعدلا ةمرح ءالؤهل سيلو
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 . نوكي مرحم اب ءالتبالا نأل تيلتبا : - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق اذكو

 . مهبيجي ال نأ يلإ بحأ : لاق ؟ بناج يف تنأو لزنملا بناج يف كلذ ناك نإو : تلق

 ةلأسملا تلدو : هلوق ىلع فوطعم اذه :ش ( تيلتبا - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق اذكو ) :م
 مرحم اب ءالتبالا نأل ) :م مارح اهلك يهالملا نأ ىلع تيلتبا - هللا همحر - ةفينح يبأ لوقاذهو .

 . ملعأ هللاو . هتیلتبا لوقی ال حابملا يف ينعي :ش ( نوکی
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 سبللا يف لصف
 سبل نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ ءاسنلل لحيو ريرحلا سبل لاجرلل لحي ال : لاق

 . ٠ ةرخآلا يف هل قالخ ال نم هسبلي امنإ » : لاقو « جابيدلاو ريرحلا

 ( سبللا يف لصف ) :م

 . سبللا ماكحأ نايب يف لصف اذه :ش

 يف -هللا همحر- يرودقلا لاق :ش (ءاسنلل لحيو ريرحلا سبل لاجرلل لحي ال : لاق) :م

 عمج» يفو . اريرح هنمذختملا بوشلا ىمسي عونصلا مسيربإلا وه ريرحلا :(هرصتخم)
 . اًتمضم ناك ام ريرحلا : (قيرافتلا

 يف هل قالخ ال نم هسبلي اغإ :١ لاقو « جابيدلاو ريرحلا سبل نع ىهن يب يبنلا نأل ) :م
 ثيدحف . بزاع نب ءاربلا نعو ةفيذح نع ةعامحجلا هجرخأ : لوألاف : ناثيدح انه :ش («ةرخآلا

 ‹ جابيدلا الو ريرحلا اوسبلت ال » : لوقي ي هللا لوسر تعمس : لاق - هنع هللا يضر - ةفيذح

 . «ةرخآلا يف مكلو ايندلا يف مهل اهنإف اهفاحص يف اولكأت الو ‹ةضفلا الو بهذلا ةينآ يف اوبرشت الو

 . بيرق مدقت دقو

 نع اناهنو عبسب يب هللا لوسر انرمأ» : - هنع هللا يضر - بزاع نب ءاربلا ثيدحو

 . ؟ريرحلاو جابيدلا نعو» : هيفو « عبس

 يضر - رمع نب هللا دبع نع عفان نع - هللا امهمحر - ملسمو يراخبلا هجرخأ : يناثلاو
 باب ىلع ءاريس ةلح ىأر - هنع ىلاعت هللا ىضر - باطخلا نب رمع نآ-امهنع ىلاعت هللا

 «؟ كيلعاومدق اذإ دفوللو ةعمجلا موي اهتسبلف هذه تيرتشا ول الب هللا لوسر اي : لاقف دجسلا

 . ٠ ةرخآلا يف هل قالخ ال نم ايندلا يف ريرحلا سبي امنإ ١ : ةَ هللا لوسر لاقف

 لاقف - هنع ىلاعت هللا يضر - رمعل ةلح اهنم ىطعأف للح اهنم ب هللا لوسر ءاج مث

 اهكسكأ مل ينإ ١ : يي هللا لوسر لاقف ؟ تلقام تلق دقو اهينتوسك هللا لوسر اي : رمع

 . ىهتنا ‹ اکرشم هل اخ - هنع یلاعت هللا يضر - رمع اهاسکف «اهسبلتل

 دنع ثيدحلا يف كلذب حرص «همأ نم -هنع هللا يضر-رممعلاخأ ناك خألااذهو

 نب نامثشع همسا نإ : ليق اكرشم همأ نم هل اخأ - هنع هللا یضر - رمع اهاسکف : لاق «یئاسنلا»

 . -امهلع یلاعت هللا يضر - رمع لبق ملسأ هنإف باطخ ا نب دیز هوخآ اماف ٩ میکح

 . ءاريسلا سبل نع يهنلا ركذ : باب « ةنيزلا يف (۱۹1/۸) يئاسنلا هاور (۱)

۹۱ 



 -يلع مهنم « -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةدع هاور ام وهو « رخآ ثيدحب ءاسنلل لح اغنإو

 ناذه : لاقو «بهذ ىرخاألابو « ريرح هيدي ىدحإبو جرخ هي يبنلا نأ» : - هنع هللا يضر

 بوثلا مسا وهو جاہيدلا اوسبلت الو يأ « جابيدلا الو » : هلوق سابللاو ةعمجلا يف هاورو

 . ظيلغ ریرح لیقو « مسيربإ هتمحلو هادس

 . هل بيصن ال نم يآ « هل قالخ ال نم » : هلوق

 . ةعصقلا يهو ةفحص عمج « اهفاحص يف » : هلوق

 - دملابو ةففخملا ءارلاو فورحلا رخآ ءايلا حتفو ةلمهملا نيسلا رسكب - < ءاريس ةلح » : هلوق

 لاجرلل ريرحلا سبل ةمرح ىلع لدت اهمومعب ثيداحألا هذهف . طوطخ اهيف نوكت يتلا يهو
 . يتأي ام ىلع رخأ ثيداحأب ءاسنلل صخر نكلو اعيمج ءاسنلاو

 يفو « ريرح نم ءابق هيلعو ىلص هيي يبنلا نأل ءابقلا لاجرلل لحي: سانلا ضعب لاقو

 هتابخ اذه ةمرخم اي١ :لاقف بهذب دوزم جابيد ءابق هيلعو ةليل جرخ يك هنأ : ةمرخم ثيدح

 . راثآلا يناعم حرش » يف يواحطلا هجرخأو . “" ءايإ هاطعأف «كل

 .انركذ اب خوسنم اذه : انلق

 ةدع هاور ام وهو ) :م ءاسنلل ريرحلا سبل لح اغنإو يآ :ش ( رخآ ثيدحب ءاسنلل لح امنو ) :م

 . هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج هاور ام رخآلا ثيدحلا يآ :ش ( - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم

 ام ىلع ةصوصخم ةروكذملا ثيداحألا نوكتف ءاسنلل لالح هسبل نأ ىلع لدي « - مهنع ىلاعت

 ِ . يتأي

 - ةباحصلا نم ةدع ثيداحأ ةماعللو . يهنلا مومعل اًصضيأ ءاسنلل مارح : مهضعب لاقو

 بهذ ىرخألابو ريرح هيدي ىدحإبو جرخ يب يبنلا نأ » :- هنع هللا يضر - يلع مهن ) :م

 . ( ؟مهٹانإل لح یوریو ٩ مهٹانإل لالح ‹ يتمأ روكذ ىلع نامرحم ناذه : لاقو

 : ةمرخم لاقف ئيش ةمرخم طعي ملو ةيبقأ ا هللا لوسر مسق » :اذکه هظفلو (۲۰۵ /۸) يئاسنلا هجرخآ (۱)

 هيلإ جرخق هتوعدف : لاقف « يل هعداق لخدا : لاق ءهعم تقلطتاف « لک هللا لوسر ىلإ انب قلطنا : ينب اي

 . 6 ةمرخم هسبلق هيلإ رظنف « كل اذه تآبحخ : لاقف « اهنم ءابق هيلعو
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 يف دمحأو « ةنيزلا يف يئاسنلاو « سابللا يف ةجام نباو دواد وبأ هجرحخأ ثيدحلا :ش

 نب ىلع نع ىقفاغلا ريرز نب هللا دبع نع « هحیحص » یف - هللا همحر - نابح نباو « ٩ هدنسم»

 هلعجف ابهذ ذخأو هنیی يف هلعجف اريرح ذخآ لک يبنلا نأ - هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ

 . يتم روکذ ىلع مارح نیذه نإ » : لاقف هلامش يف

 . ؛مهثانإل لح» : - هللا همحر - ةجام نبا داز

 ‹ ثيللا ةهج نم : امهدحأ : ناهجو هلاذه - هنع هللا يضر - يلع ثيدح نأ ملعاو
 دبع نع ‹«ينادمهلا حلفأ يبأ نع « بيبح يب نب ديزي نع هنع ةبيتق هاورف ‹ هيف هيلع فلتخاف

 دواد وبأ هجرخأ اذكه - هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع عمس هنآ ريرز نب هللا

 يب نبا نع بيبح يبآ نب ديزي نع ثيللا نع كرابملا نبا هاورو « - هللا امهمحر - يئاسنلاو
 : لاقو يئاسنلا هجرخأ اذكه «ريرز يبأ نع حلفأ وبأ : هل لاقي نادمه نم لجر نع « ةبعصلا

 . باوصلاب ىلوأ حلفأ ابأ نإف « حلفأ» نع : هلوق الإ باوصلاب ىلوأ كرابملا نبا ثيدح

 يبأ نب زيزعلا دبع نع « بيبح يب نب ديزي نع قاحسإ يبآ ةهج نم يناثلا هجولا
 هجرخأ هتهج نمو نوراه نب ديزي نع قاحسإ نب دمحم هاورو « ينادمهلا حلفأ يبأ نع ةبعصلا

 يبأ نع لاقو - هللا همحر - ةجام نبا هجرحخأ هتهج نمو ‹« ناميلس نب ميحرلا دبعو يئاسنلا

 . فيرعتلاب حلفألا

 نع لقنو « يئاسنلا ةهج نم ثيدحلا اذه : «هماكحأ» يف - هللا همحر - قتحلا دبع ركذو

 حلفأ وبآ : هباتك يف ناطقلا نبا لاقو « نوفورعم هلاجرو نسح ثيدح : هيف لاق هنأ ينيدملا نبا

 هركذ ريزر نب هللا دبعو : «مامإلا »يف خيشلا لاقو . لاحلا لوهجم ريزر نب هللا دبعو « لوهجم
 . ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف نينامثو ىدحإ ةنس يفوت :لاقو هقثوو ؛تاقبطلا» يف دعس نبأ

 يرعشألا ىسوم وبأو « باطخلا نب رمع : ءاسنلل ريرحلا لح اوور نيذلا ةباحصلا نمو

 رماع نب ةبقعو عقسألا نب ةلثاوو « مقرأ نب ديزو ‹ سابع نب هللا دبعو « ورمع نب هللا دبعو
 - مهنع هللا يضر - ينهجلا

 : لاقو «هدنسم)» ىف رازبلا هجرخأف - هنع ىلاعت هللا ىضر - باطخلا نب رمع ثيدح امأ
 دلاخ نب ليعامسإ نع ‹ ریرج نب ورمعانثدح : لاق بدؤملا ناميلس وبأ ناميلس نب دواد انثدح

 - ينايلألا ةمالعلا هححصو )٠۹١( ةجام نبأو )٤۷٥٩( ¢ )٤۷۵۱( يئاسنلاو ٤( *0۷) دوأد وب هاور (۱)

 . - هللا هظفح
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 هللا لوسر نآ : - هنع یلاعت هللا يضر - باطخل ا نب رمع نع « مزاح يبآ نب سيق نع « دلاخ

 يتمأ روكذ ىلع مارح ناذه » : لاقف بهذ ىرخألا يفو ريرح هيدي ىدحإ يفو مهيلع جرح هيي

 «- هللا همحر - رمع نع سيق نع ليعامسإ ريغ هاور ملعن ال ثيدحلا اذهو . " مهثانإل لح
 الو رمع ريغ نع مالكلا اذه يور دقو . هثيدح لمتحا دقو ثيدحلا نيل ريرج نب ورمع نأ الإ

 . لقنلا لهأ دنع اتباث اًتيدح كلذ نع يور اميف ملعي

 نع يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأف - هنع ىلاعت هللا يضر - يرعشألا ىسوم وبأ ثيدح امأو

 : يرعشألا ىسوم يبأ نع - هللا همحر - دنه يبأ نب ديعس نع « عفان نع ‹ رمع نب هللا ديبع

 . « مهئانإل لحاو يتمآ روكذ ىلع بهذلاو ريرحلا سابل مرح » : لاق لب هللا لوسر نأ
 نباو « (هدنسم» يف دمحأ هاورو « حيحص نسح ثيدح : - هللا همحر - يذمرتلا لاق

 . حصي ال لولعم بابلا اذه يف ىسوم

 نع دنه يبأ نب ديعس نع ديز نب ةماسأ هاور دقو : « للعلا » باتك يف ينطقرادلا لاقو

 عفان نع يرمعلا رمع نب هللا ديبع هاورو . - هللا همحر - ىسوم يبأ نع ليقع ىلوم ةرم يبآ

 يبأ نب ديعس نأل « باوصلاب هبشأ اذهو : لاق ىسوم ىبأ نع لجر نع دنه يبأ نب ديعس نع

 : نیعضوم يف مهرو « - هنع هللا يضر- یسوم يبأ نع يربقملا ىسوم يبآ نم عمسي مل دنه

 هللا ديبع نع« زيزعلا دبع نب ديوس هاورو « دنه يبأ نب ديعس وه انإو يربقملا ديعس : هلوق يف

 وبأو رازبلاو هيوهار نب قاحسإ هجرخأ - هنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع ثيدح امأو

 يف - هللا همحر - ينارہطلاو « « هفنصم » يف ةبيش يبأ نباو «« مهديناسم» يف يلصوملا ىلعي

 نع عفار نب نمحرلا دبع نع « يقيرفألا معن نب دايز نب نمحرلا دبع ثيدح نم «همجعما

 ريرح نم بوث هيدي ىدحإ يفو يب يبنلا جرخ : لاق - هنع هللا يضر - ورمع نب هللا دبع
كذ ىلع مرحم نيذه نإ » : لاقف بهذ ىرخألا يفو

 2 اإل لح يتمأ رو

 ريرج نب ورمع هيفو « طسوألاو ريغصلا» يف يناربطلاو رازبلا ءاور : )١/ ٠١١( « عمجملا» يف يمشيهلا لاق ()
 . كورتم وهو

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو )٤١٥٤( يئاسنلاو )۱۷۹١( يذمرتلا هاور (۲)

 يضاق يرصملا يخونتلا عفار نب نمحرلا دبع هيفو « فيعض وهو يقيرفألا دايز نب نمحرلا دبع هيف : تلق (۳)
 . ًاضيآ فيعض وهو ةيقيرفإ
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 - هللا همحر - رازبلا هجرخأف :- هنع ىلاعت هللا ىضر - سابع نب هللا دبع ثيدح امأو

 انندح «يراصنألا هللا دبع نب دمحم انثدح « عئاصلا دايز نب ميهاربإ انثادح « هدنسم » يف

 هوحنب < هنع هللا يضر - سابع نبا نع « سواط نع « رانيد نب ورمع نع ملسم نب ليعامسإ
 . هب ملسم نب لیعامسإ نع « همجعم » يف - هللا همحر - يناربطلا هاورو . ءاوس

 انث ««هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا هجرخآف - هنع هللا يضر - مقرأ نب ديز ثيدح امأو

 ينتربخأ : مقرأ نبا انربخأ« ةبورع يبأ نب ديعس انثدح « دابع انثدح « ناميلس نب ديعس

 مارح ‹ يتمأ ثانإل لح ريرحلاو بهذلا » : ةي هللا لوسر لاق : لاق اهيبأ نع ديز تنب ةسينأ

 . "۲ اهروکذ یلع

 انثدح « ۲ همجعم » يف - هللا همحر - يناربطلا هجرخأف عقسألا نب ةلثاو ثيدح امو

 ‹ نمحرلا دبع نبدمحم انثدح « نمحرلا دبع نب ناميلس انثدح « طاريق نب ليعامسإ

 .  ءاوس مقرأ نب ديز ثيدح وحنب : اهيبأ نع « ةلئاو تنب ءامسأ ينتثدح

 سنوي نب ديعس وبأ هجرخأف - هنع ىلاعت هللا يضر - ينهجلا رماع نب ةبقع ثيدح امأو
 نب ىيحي انربخأ « رم يبأ نب ديعس انثدح ةبغز دامح نب دمحأ انثدح « «رصم خيرات» يف

 ةملسم تعمس « ةيقر يبأ نب ماشه نع « ثراحلا نب ورمعو نابوث نب نسحلا ينثدح « بويأ

 تعمس : لوقي - هنع هللا ىضر - ىنهجلا رماع نب ةبقع تعمس - هللا همحر - دلخم نب

 . یھتنا . مقرأ نب ديز ثيدح ظفلب لوقي ب هللا لوسر

 ىلاعت هللا يضر - يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم - هللا همحر - يذمرتلا ىور الو

 ‹ سنو « يناه مأو « رماع نب ةبقعو - هنع هللا يضر - يلعو رمع نع بابلا يف : لاقو -هنع

 نباو « رپاجو ‹ ريبزلا نب هللا دبعو « نيصحلا نب نارمعو ‹رمع نب هللا دعو « ةفيذحو

 . ىهتنا - مهنع هللا يضر - ءاربلاو ‹« رمع نبأو « ةناحير

 ‹ بلاط يب نب يلع : مهو ةينامث ثيداحأ انركذ دقو اًيباحص رشع ةعبس نوكي عيمجلاف

 يف نيدانسإب « طسوألا»و ؟ريبكلا» يف يناربطلاو رازبلا هاور )٠٤١/١(: ؟عمجملا» يف يمشيهلا لاق (1)

 ليوطلا مالسإ : رخآلا يفو « مهي قودص : هيف ليق دقو فيعض وهو يكمل ا ملسم نب ليعامسإ :امهدحأ

 . تاقث امهلاجر ةيقبو كورتم وهو
 فيعض وهو مقرا نب تباث نب ديز نب تباث هيفو يناربطلا هاور « )١٤۳١/١( «عمجملا» يف يمثيهلا لاق (۲)

 . ةلثاو تنب ءامسأل مجرت نم دجأ مل (۳)

 )٤( مالك هيف يرصملا بويآ نب ىيحي : تلق .
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 ‹ رمع نب هللادبعو - مهنع ىلاعت هللا يضر - يرعشألا ىسوم يبأو « باطخلا نب رمعو
 ىلاعت هللا يضر - رماع نب ةبقعو « عقسألا نب ةلثاوو « مقرأ نب ديزو « سابع نب هللا دبعو
 نب نارمعو « ناميلا نب ةفيذحو « كلام نب سنأ : مهو سفنأ ةعست مهنم يقبو . - مهنع

 ءاربلاو « رمع نب هللا دبعو « ةناحير وبأو « هللا دبع نب رباجو « ريبزلا نب هللا دبعو « نيصحلا
 . - مهنع ىلاعت هللا يضر - ئناه مأو « بزاع نبا

 يبآ نع «ةركب يبأ نع - هللا همحر - يواحطلا ثدح امل اًضيأ ءاسنلل هرك سانلا ضعبو

 هللا يضر - ريبزلا نبا تعمس : لاق ناسيد وبأ ينربخأ : لاق - هللا همحر - ةبعش نع دواد

 نب رمع تعمس ينإف « ريرحلا مكءاسن اوسبلت ال سانلا اهيأ اي : لوقي بطخي - امهنع ىلاعت
 يف ريرحلا سبل نم » : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لوقي- هنع ىلاعت هللا يضر - باطخلا

 ال ةرخآلا يف هسبلي ال نم - هنع ىلاعت هللا يضر - ريبزلا نبا لاق « « ةرخآلا يف هسبلي مل ايندلا

 هلوق ليلدب مومعلا هنم دارملا سيلو « ءاسنلا نود لاجرلا هنم باوجلا نأ :هدارمو « ةنجلا لخدي

 .  مهڻانإل لح » : ةي

 انهو « نيترم خسنلا مزلي اليك ارخأتم مرحملا لعجي اعمتجا اذإ خسنلا عم مرحملا : تلق نإق

 لح » هلوق لعجف «ثانإلا قح يف نيترم خسنلا همزلي ثيدحلا « نامارح ناذه » هلوق رخأت ول

 . ًاًمدقم « مهڻانإل

 اذه نأل «يتمآ روكذ ىلع نامارح » : هلوقل اًتایب نوکی نأ لمتحی « هسبلی امنإ » هلوق يف : تلق

 . خسنللًالیلعت هيلع لمحیف مکح نایب ال دیعو
 . ثانإلاو روكذلل ةمرحلاو لحلا قح يف ةقرفتلا نايبل صن ثيدحلا « ناذه » : هلوق نألو

 اناكف « ريرحلا سہل نم قح يف ديعولا نايبل « ةرخآلا يف هل قالخ ال نم هسبلي امنإ ١ : هلوقو
 ‹ رخأتم ثانإلل لحلا يضتقي نأ ىلع ليلدلا :لوقن وأ « رهاظملا ىلع حجار حصنلاو « رهاظلاك

 ىلع ةعطاق ةيآ اذهو ريكن ريغ نم اذه انموي ىلإ هب هللا لوسر ندل نم ثانإلا لامعتسا وهو

 . عنتم ريغ ليلدب ناك اذإ خسنلا راركتو هرخأت

 سبل نع هيهن نيبو ثيدحلا « نامارح ناذه » : هيي هلوق نيب ضراعتلا عقو : تلق نإف
 . صاخل اب ماعلا متكرت ملف جابيدلاو ريرحلا

 هلعجي ناضراعت العج اذإو . اعم ادرو امهنأك لعج خيراتلا لعجو اضراعت امل : تلق

 لحاو # : ىلاعتو هناحبس هلوق يف امك ماعلا هلوانتي ام ردق يف ماعلا تبثي الو ماعلل ًانايب صاخل ا

 . (ابرلا مرحو عيبلا هللا
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 ٠ ةعبرأ وأ « ةثالث وأ نيعبصأ عضوم الإ ريرحلا سبل نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع» هنأ

 . ؟مومعلا نيأ نمف « نيتمرح ىلإ ةراشإ « نامارح ناذه » : ل هلوق : تلق نإف

 . ةلالدلاب هب قحلم هريغف ًاصخش ناك نئلو سنجلا دارملا : تلق

 :م ٠ ريرحلا سبل لاجرلل لحي ال » : هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( وفع ليلقلا نأ الإ : لاق ) :م

 يفو « عباصأ ةعبرأ وأ عباصأ ةثالث وفعلا رادقم يأ :ش ( ةعبرأ وأ عباصأ ةثالث رادقم وهو)

 سبللاف - هنع ىلاعت هلا يضر - رمع عباصأ نم مسيربأ عباصأ عبرأ ردق اهفرط ةمامع ةينغلا

 ىلع عباصأ عبرأ ردق ربتعملا : - ديهشلا نيدلا ماسح وخأ ةعيرشلا جات لاقو صحخرم ديرسل

 . ةروشنم عباصأ عبرأ : ينامركلا لاقو فلسلا عباصأ ال يه امك انهه

 . عمجيال :- هللا امهمحر - دماح وبأو يناولحلا لاقو . ىلوأ اذه : يسيباركلا لاقو

 لاقو « كلذك ةرباغلا يف : يباجيبسإلا لاقو « ةروشنم ال ةمومضم : ةعيرشلا جات لاقو

 ‹ بوثلا ضرع يف ملعلا يف صخر - هللا همحر - ةفينح ابآ نأل ةوسنلقلا يف عيال : دمحم

 ريسلا » يف دمحم لاقو « هركي هلوط يف ليلقلا نأ ىلع لدياذهو : « ىبتجملا » بحاص لاقو

 . ناك رادقم يأ وفع ملعلا :« ريبكلا

 فوفكم بوث :لاقيو « بوثلا ملع عمج مالعألاو :ش ( ريرحلاب فوفكماو مالعألاك ) :م

 سبل نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » يور امل ) :م « جابيدلا نم ىشوت همك فارطأو هبيج فك

 ‹ يبعشلا نع ةداتق نع ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (ةعبرأ وأ ةثالث وأ نيعبصأ عضوم الإ ريرحلا

 . ىهن : لاقف ةيباجل اب بطخ - هنع ىلاعت هللا يضر - باطخل ا نب رمع نأ ةلفغ نب ديوس نع
 . عبرأ وأ ثالث وأ نيعبصأ عضوم الإ ريرحلا سبل نع اَ هللا لوسر

 هلصأف «سلدم وهو « ةداتق ريغ يبعشلا نع هعفري مل : - هللا همحر - ينطقرادلا لاقو

 نب ديوس نع يبعشلا نع «رفسلا يبأ نباو « دنه يبأ نب دووادو « نايب هاور دقو . هنع هغلب

 . اًقوقوم يئاسنلا هاورو : هلوق "- هنع هللا يضر - رمع نع « ةلفغ

 ييعشلا نع هعفري مل : ينطقرادلا لاقو . ملسم هجرخآ فيكف يبعشلا نم عامسلاب ةداتق حرصي مل : تلق (۱)

 نب دوادو نايب هاورو . هيلع ًافوقوم رمع لوق نم يبعشلا نع زعلا يبأ نع ةبعش هاورو سلدم وهو ةداتق الإ

 دبع نبا هلاقو . ديوس نع ةمشيخ نع مكحلا نع ةبعش لاق اذكو . هيلع ًافوقوم رمع نع يبعشلا نع دنه يبأ
 ها. ديوس نع ميهاربإ نع نيصح ربآو ديوس نع ىلعألا

 هاور ول ةداتق هسلدي مل ام ةياورو نيبتب دهعت هنإف ةبعش هاورلًادنسم يبعشلا نع ةداتق نع ثيدحلا ناك ولو : تلق

 . ملعأ هللاو ةنعنعلاب
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 سب الو : لاق . « ريرحلاب ةفوفكم ةبج سبلي ناك هنأ» : ملسلاو ةالصلا هيلع هنعو « مالعألا دارأ

 . -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هيلع مونلاو هدسوتب

 نامشع نبا نع : لاق - هللا همحر - يذمرتلا الإ ةعامجلا هجرحأ ام هيلع ليلدلاو . مالعألا

 نأ :ناجيبرذأب دقرف نب ةبتع عم نحنو - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع باتك اناتآ : لاق يدهنلا

 نامثع وبأ لاق . ماهبإلا نايلت يتلا هيعبصأب راشأو اذكه الإ ريرحلا نع ىهن ةي هللا لوسر

 وأ ةثالث وأ نيعبصأ اذكهو اذكه الإ هيف ةجام نباو دوواد وبأ دازو ٠ مالعألا : ينعي انملع اميف

 . ةعبرأ

 هج رخأ ثيدحلا اذه :ش ( «ريرحلاب ةفوفكم ةبج سبلي ناك هنأ » :مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو ) :م

 هللا يضر - رمع نبا تيأر : تلاق : لاق ركب يبأ تنب ىلوم نع رمع نب هللا دبع نع ملسم

 ءامسأ تيتأف هدرف رمحأ اًطيخ هيف ىأرف اًيماش ابو یرتشا دقو قوسلا يف - امهنع ىلاعت

 ةسلايط ةبج ىل تجرخأف لي هللا لوسر ةبج ىنيلوان ةيراج اي : تلاقفاهل كلذ تركذف

 هللا يضر - ةشئاع دنع هذه تناك : تلاقف جابيدلاب نافوفكم اهاجرفو جابيد ةنبل اهب ةيناورسك

 اهلسغن نحنف اهسبلي ةي يبنلا ناكو « اهتذخأ تضبق املف « تضبق ىتح - اهنع ىلاعت

 نيجرفلاو نيمكلاو بيجلا ةفوفكم ةبج يل تجرحأف هظفلو - هللا همحر - دواد وبأ هاورو

 . جابيدلاب

 ىلاعت هللا يضر- ءامسأ يل تجرحخأ : هظفلو « درفملا بدألا » هباتك يف يراخبلا هاورو

 لوسر ةبج هذه تلاقف هب نافوفكم اهجرف نأو جابيد نم ربش ةنبل اهيلع ةسلايط ةبج - اهنع
 . ةعمجللو دفولل اهسبلي ناك ةي هللا

 . ىرخألا ةياورلا هيلع ليلدلاو « ةسلايط ةبج » : هلوق

 . سايقلا ريغ ىلع نونلا هيف تديزو ىرسك ىلإ ةبسن « ةيناورسك » : هلوقو

 : «بابعلا» يفو صيمقلا نامرح ةسبللا : ۲حيحصلا» نمو -ماللا مضب - «هسبل» اهل هلوق

 . نويرسك ةيسرافلاب وهو « برعم يسراف وهو « ديدشتلاو مضلاب صيمقلا نايرج

 : يرودقلا لاق يأ :ش (- هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هيلع مونلاو هدسوتب ساب الو : لاق ) :م

 هتلعج اذإ ءيشلا تدسوت :لاقي « ةدخم يأ « ةداسو هذختي نأ وهو « ريرحلا دسوتب سأب الو

 .دعقي وأ هيلع ماني شارف هلعج اذإ ‹ هيلع مونلاو « كسأر تحت
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 . فسوي يبآ لوق ركذي ملو « هدحو دمحم لوق ركذ : « ريغصلا عماجلا» يفو هركي : الاقو

 باوبألا ىلع هقيلعتو ريرحلا رتس يف فالتخاالا اذكو . خياشملا نم هريغو يرودقلا هرکذ امنو

 . مارح مهب هبشتلاو ةربابجلاو ةرساكألا يز نم هنألو ‹ تامومعلا :امهل

 يوتسيو كلذ هرکی : - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو يأ :ش ( هرکی : الاقو ) :م

 . « ةصالخلا» ىف هركذ سبللا فالخب ةآرملاو لجرلا هيف

 . ءاسنلا نود لاجرلل مارح : ملعلا لهأ رثكأو - هللا مهمحر - ةثالثلا تلاقو

 يف هتروصو :ش ( فسوی يبآ لوق ركذی ملو هدحو دمحم لوق رکذ « ریغصلا عماجلا » يفو ) :م

 لوق هيف رکذي ملو ‹ هلک كلذ هركي ال هنأ : ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم « ريغصلا عماجلا »

 . صاوخلا نم وهو یرت امک فسوی يبأ
 يبأ لوق « هرصتخم » يف يخركلا هركذ :ش ( خياشملا نم هريغو يرودقلا هركذ امنإو) :م

 - يضاقلا مصاع وبأ هركذ اذكو« كلذ ىلع يرودقلا هعبتو -هللا امهمحر- دمحم عم فسوي

 حرش» يف - هللا امهمحر- ةفينح يبأ عم فسوي يبأ لوق ثيللا وبأ هيقفلا ركذو . -هللا همحر

 هب سأب ال ينعي :ش ( باوبألا ىلع هقيلعتو ريرحلا رتس يف فالتخالا اذكو ) :م .« ريغصلا عماجلا

 لمشت اهنأل ريرحلا ميرحت يف اهركذ رم يتلا ثيداحألا تامومع يأ :ش ( تامومعلا ) :م

 يأ :ش ( مارح مهب هبشتلاو ةربابجلاو ةرساكألا يز نم هنألو ) :م اًعيمج شارتفالاو دسوتلاو سبللا

 فاكلا حتفب ىرسك عمج وهو « ةرساكألا ةنيز نم هيلع مونلاو دسوتلا نم دحاو لك نألو

 هبشتلاو . رسكنم لا وهو رابج عمج ةربابحلاو مجعلا نم سراف كلم نم لك مسا وهو « اهرسكو

 . ٤ مهنم وهف موقب هبشت نم » : ا5 هلوقل مارح مهب

 يبآ نع ةيطع نب ناسح نع نابوٹ نب تباث نب نمحرلا دبع نع (۲۰۴۳ /۲) سابللا يف دواد وبآ هاور : نسح (۱)

 نم رازبلل يعليزلا هازعو . ةرخأب طلخو فيعض تباث نب نمحرلا دبعو « رمع نبا نع يشرجلا بينم

 نب ةديبع يپآ نع نيريس نب دمحم نع « ناسح نب ماشه ان بارغ نب يلع نع : لاق ةفيذح ثيدح
 ظفاحلا لاق امك سلدي قودص وهو . هفقوف بارغ نب ىلع ریغ هاور دقو : لاقو ءاوس هوحنًاعوفرم «ةفيذح

 ۰ . بيرقتلا يف
 ‹ ةريره يبأ نع ةملس يبآ نع ريثك يبأ نب ىيحي نع يعازوألا نع هللا دبع نب ةقدص نع ًاضيأ رازبلل هازعو

 . ًالسرم . . يعازوألا نع هيوري هريغو « هذه هتياور ىلع ةقدص عباتي مل : لاقو « هوحنب ًاعوفرم

 يدع نب ريبزلا انث نيسحلا نب رشب انث ةبيتق نب فسوي نب جاجحل !انثدح : لاق « هخيرات» يف ميعن يبأل هازعو

 . فيعض وهو نيسحلا نب رشب هيقو ًاعوفرم « سنآ نع
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 : مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام هلو ‹ مجاعألا يزو مكايإ : - هنع هللا يضر - رمع لاقو

 ةقفرم - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع طاسب ىلع ناك دقو . « ريرح ةقفرم ىلع سلج»

 ؟ ریرح

 . ( مجاعألا يزو مكايإ : - هنع هللا يضر - رمع لاقو ) :م

 ابأ تعمس : لاق ةداتق نع ةبعش ثيدح نم ٠ هحيحص ) ىف نابح نبا هاور رثألا اذه

 ناجييرذأب نحنو -هنع ىلاعت هللا يضر - رمع باتك انربخأ : لوقي - هنع هللا يضر-نامثع

 تاليوارسلا اوعطقاو فافخلاب اومراو اولعتفاودتراو اورثدتف دعبامأ » : دقرف نب ةبتع عم

 اوددعتو برعلا مامح اهنإف سمشلاب مكيلعو مجعلا يزو ممعتلاو مكايإو مكيبأ سبلب مكيلعو

 يبنلا نإو ليخلا ىلع ليخلا اوزناو امهنيب ام اوشماو ضارعألا اومراو اوغل ولحأو اونش اوسحأو

 . ىطسولاو ةبابسلا هعبصأ مضو « اذكه الإ ريرحلا نع اناهن ي

 يبآ نب ثراحلا نع هدنسب مكاحلا نع « ناييإلا بعش » يف - هللا همحر - يقهيبلا هجرخأو

 : ظفلب « هحيحص)» يف ملسم هجرخأو « داوس نب ةبعش انثدح ‹ يرصنلا وبأ انثدح ةماسأ

 هجرخأام وهو « ىلوأ ناكل ةفيذح ثيدحب اهنم - هللا همحر - فنصملا لدتسا ولو

 بهذلا ةينآ يف برشن نأ يب يبنلا اناهن » : لاق ةفيذح يبأ نع ىليل يبأ نبا نع يراخبلا

 - يراخبلا بادآ نم وهو « « هيلع سلجي نأو جابيدلاو ريرحلا سبل نعو « لكأن نأو ةضفلاو

 اذهو .« نيحيحصلا نيب عمجملا يف» قحلا دبع هركذو « هركذ يديمحلا دجأ ملو « - هللا همحر

 . هلثم دس وتلاف مارح هيلع سولحجلا ناك اذإف « هيلع سولجلا رحت يف حيرص

 . ةموصخلاو قسفلا دعب دهشت يأ : «اددعم » هلوق

 . ةغلابملا ةخيص وهو « هسوسح ندسأ اذإ ءىشلا نم اوسحأ : «اونش اوسحأ » هلوق

 . ضرألاب ىوتسا اذإ مسرلا ةلولحأ نم : «اوغل اولحأو » هلوقو

 ةالصلا هيلع هنأ يور ام ):م - هنع ىلاعت هللا يضر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 نمدحأ هركذ الوًالصأ هب يبنلا نع تبشي ملاذه :ش (ريرح ةقفرم ىلع سلج ١ :مالسلاو

 . فيعض دنسب الو حيحص دنسب ال لقنلا بابرأ

 . ءاكتالا ةداسو « ميملارسكب « ةقفارملاو

 . اذه يوري حيحص ثيدح هانركذ يذلا ةفيذح ثيدح

 هجرخأ اذه :ش ( ريرح ةقفرم - امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع طاسب ىلع ناك دقو ) :م
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 هنوك عماجلاو ‹ لامعتسالاو سبللا نم ليلقلا اذكف « مالعألاك حابم سوبلملا نم ليلقلا نألو

 ‹امهدنع برحلا يف جابيدلاو ريرحلا سبلب سأب الو : لاق . فرع ام ىلع اًجذوغ

 لضفلا ميعن وبأ انثدح : لاق - هنع هللا يضر - سابع نبا ةمجرت يف « تاقبطلا » يف دعس نبا

 نم ةقفرم سابع نبا شارف ىلع تیأر : لاق رماع ينب یلوم دشار نع دعس انثدح « فیکو نیب

 . ریرح
 : لاق ةعدواز ينب ثزوم نع مادقملا يبأ نب رسن انثدح « ءاطع نب باهولا دبع انربخأ

 ىلاعت هللا يضر- ريبج نب دیعسو ريرح ةقفرم ىلع ىكتم وهو سابع نب هللا دبع ىلع لخد

 . اریثک ينع تظفح كنإف ينع ثدحي فيك رظنا : هل لوقي وهو هیلجر دنع -هنع

 وهو :ش ( لامعتسالاو سبللا نم ليلقلا اذكف «مالعألاك حابم سوبلملا نم ليلقلا نألو ) :م

 يأ :ش ( فرع ام ىلع اًجذومن هنوك عماجلاو ) :م لماك لامعتساب سيل هنأل « شارتفالاو ديسوتلا
 اذهب ملعي لمعتسملا نأ هب ديري اجذومغن هنوك سوبلملا نم ليلقلاو سبللا نم ليلقلا نيب عماجلا

 نونلا حتفب جذومنلاو هيلإ هلصوت ببس ليصحت يف بغريل هنم ةرخآلا يف هل دعو امو رادقلملا

 هيلع ملعي يذلا ءيشلا لاشم جذومنلا بابعلا يفو ةزمهلا حتفب جذوغألا اذكو « هدون برعم

 . باوصلا وهو ةزمهلا ريغبو

 لح دقو حصألا يف اًسضيأ هشارتفا لحي الو لحي ال ةضفلا يسرك ىلع سولجلا : ليق نإف

 اذهو « رمخلاك اًمارح نوكي ادوصقم بلقنا اذإف « اجذوغنأ نوكيل الإ ليلقلا انقلطأ ام : انلق

 ليلقلا قالطإ بجوف « ( ريرح اهيف مهسابلو # : ىلاعت هللا لاق ةنجلا لهأ سابل ريرحلا نأل
 . لماكلا ريثكلا كلذ ىلإ اجذوغنأ نوكيل « شارتفالا وهو هسبل نم ليلقلاو « ملعلا وهو «هنم

 ولف .اهوحنو يساركلا اهنم نوكي انإو « ةرخآلا رادلا يف اًسابل نوكي الف ةضفلا امأف

 . اجذوغنأ حلصي ال ءيشلا نيعو « اًقلطم اهني راصل اهقلطأ ۰

 لقنو « ريختلل هلام نأل امهلوقب اوذخأ - هللا مهمحر - انخئاشم رثكأو : « قئاقحلا » يفو

 جابيدلا هركي ام هركأ : لاق هنآ - هللا همحر - دمحم نع ماشه رداون ١ نع مالسإلارخف

 . مسيربإلاو

 . ةفينح يبأ دنع ريرحلا ةكس ساب الو : « ىرغصلا ىواتفلا ١ يفو

 رم دقو : يرودقلا لاق يأ :ش ( امهدنع برحلا يف جابيدلاو ريرحلا سباب ساب الو : لاق ) :م
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 يف جابيدلاو « ريرحلا سبل يف صخر » مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :-هللا همحر - يبعشلا ىور امل

 ودعلا نيع يف بيهأو حالسلا ةرعمل عفدأ هنم صلاخلا نإف « ةرورض هيف نألو .( برحلا

 ةرورضلاو . هانيور اميف لصف ال هنأل ؛ - هللا هنمحر - ةفينح يبأ دنع هركيو : لاق . هقيربل

 . كلذ ريغ هادسو « ريرح هتمحل يذلا وهو طولخملاب تعفدنا

 همحر - يبعشلا ىور امل ) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ امهدنع هلوق جابيدلاو ريرحلا ريسفت

 نع تبثي ملاذه :ش ٠( برحلا يف جابيدلاو ريرحلا سبل يف صخر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :-هللا

 رذ نميلاب لبج بعش ىلإ هبسنو « رابكلا نيعباتلا نم وهو « ليبحارش نب رماع همساو يبعشلا
 عبس نبا وهو ةئامو سمخ ةنس تامو نامثع ةفالخ نم تضم نيس تسب هدلوم ناکو يبعش

 نب ميهاربإ نب ىسيع نع ةيقب ثيدح نم « لماكلا » يف يدع نبا ىور نكل . ةنس نيعبسو

 لب يبنلا باحصأ نم ناکو « ريمع نب مكحلا نع « بيبح نب یسوم نع « يمشاهلا نامهط
 . ٤ لاتقلا دنع ريرحلا سابل يف ة4 هللا لوسر صحخر» : لاق

 . كورتم لب . مهدنع فيعض هنإ : لاقو اذه ىسيعب « هماكحأ » يف حلا دبع هلعأو

 بيبح يبأ نب ىسومو فيعض ىسيعو هب جتحي ال ةيقبو : هباتك يف ناطقلا نبا لاقو

 انربخأ « فوع نب نمحرلا دبع ةمجرت يف « تاقبطلا » يف دعس نبا ىورو « اًضيأ فيعض
 ريرحلا نوسبلي نوملسملا ناك» : لاق نسحلا نع ملسم نب ليعامسإ نع ينزملا كلام نب مساقلا

 . (برحلا يف

 ةرعمل عفدأ هنم صلاخلا نإف ) :م برحلا يف ريرحلا سبل يف يأ :ش ( ةرورض هيف نألو ) :م

 هخطلأ اذإ هرع نم وأ برحلا وهو ررعلا نم هلعفم يدألا رالا ةرعملا ليقو هتدش يأ :ش ( حالسلا

 . وأولا ديدشتو ةلمهملا نيعلا مضب وهو نيقرسلا وهو ةرعملاب

 ودعلا نيع يف بيهأو ) :م . ريطلا خلسو نيحرسلاو رعبلا ارعلاو ةرعملا «بابعلا »يفو

 مالعألا يكلاملا مساقلا نبا صحخرو . يكلاملا نوشجاملا نبا لاق امهلوقبو « هناعملو :ش (هقیربل

 . ودعلا ضرأ يف هنم

 : هلوق هب دارأ :ش ( هانيور اميف لصف ال هنأل ؛ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هركيو :لاق ) :م

 . هريغو برحلا نيب لصفي ملو ماع هنأ ينعي يتمأ روكذ ىلع نامارح ناذه

 ىلإ ةجاح الف :ش ( كلذ ريغ هادسو ريرح هتم يذلا وهو طولخملاب تعفدنا ةرورضلاو ) :م

 . نافیعض بیبح يبأ نب یسومو یسیعو « ًاعوفرم . . . : ريمع نب مكحلا نع بيبح

1۰۲ 



 ام سلب ساب الو : لاق . طولخملا ىلع لومحم هاور امو . ةرورضلاب الإ حابتسي ال روظحملاو

 هللا يضر - ةباحصلا نأل ؛ هريغو برحلا يف زخلاو نطقلاك ريرح ريغ هتمحلو ريرح هادس

 . ریرلاب یدسم زخلاو ‹ زخلا نوسبلی اوناک -مهنع

 نود ناكف لزعلا هبش هيف مكحلا يف اريرح ناك نإو « طولخملاو صلاخلا ريرحلا ىلإ ريصللا

 . ىلعألا ىلإ راصي الف ىندألاب تعفدنا ةرورضلاو صلاخلا ريرحلا

 ال روظحملاو) :م حالسلا ةرعم عفدنت هبو رهاظلا ىلع نوكي ةمحللاو هرهاظب نوكي قيربلاو

 عفدنت اهنأل انه ةرورض الو ةرورضلا دنع الإ حابي ال مارحلا يأ :ش ( ةرورضلاب الإ حابتسي

 . انركذ امك طولخملاب

 همحر- يبعشلا ثيدح نم هايور امع باوج اذه :ش ( طولخملا ىلع لومحم هاور امو ) :م

 هنع باوجلا نكلو حارشلا هيف ام يذلا اذه نيليلدلا نيب اقيفوت طولخملا ىلع لمح اغنإو . - هللا

 نع نسحلا رثأو ريمع نب مكحلا ثيدح نم اوركذ اب باجي معن ًالصأ تباث الو حيحص ريغ هنأ

 . ملعلا لهأ رثكأ لاق - هللا همحر - ةفينح يبأ لوقبو « امهتحص ريدقت

 :ش (هریغو برحملا يف زخلاو نطقلاک ریرح ريغ هتمحلو ریرح هادس ام سبلب ساب الو : لاق ) :م

 ناويح فوص وهو - نيتمجعملا يازلا ديدشتو ءاخلا حتفب - زخلاو : « ريغصلا عماجلا » يف لاق يأ

 . ءاملا نم

 . ءاملا يف نوكي ناويح رعش هتمحلو ريرح هادس بوث زخلا : ةعيرشلا جات لاقو

 . .- هللا همحر - فنصلملا هلاق امك ريرحلاب اًيدسم زخلا : ليقو

 نوسبلي اوناك -مهنع هللا يضر - ةباحصلا نأل ) :م ةمئألا نم دحأل هيف فالح ال مكحلااذهو

 ةءارقلا يف « درغملا بدألا» هباتك يف يراخبلا هاور ام اهنم راثآ هيف :ش ( ريرحلاب ىدسم زخلاو « زخل ا

 نبا نارمع تيأر : لاق ةرارز نع « ةداتق نع ةناوع وبأ انثدح « ددسم انثدح : مامإلا فلخ

 - هللا همحر - ليعامسإ انثدح . « هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور ام اهنمو « زخلا سبلي نيصحلا

 فرطم كلام نب سنأ ىلع تيأر : لاق - هنع هللا ىضر- قاحسإ ىبأ نب ىيحي نع ةيلع نبا

 نبا سنأ ىلع تيأر : لاق « يرزجلا مركلا دبع نع رمعم انربخأ « قازرلا دبع هاورو .زخ

 ةبيش يبأ نبا هاور ام اهنمو « « نايإلا بعش » يف يقهيبلا هاور قازرلا دبع قيرط نمو

 تيأر : .لاق - هللا همحر - ثيرح نب رازيعلا نع قاحسإ ىبأ نع صوحألا وبأ انثدح : اًضيأ

 . رخ ءاسك هيلعو - امهنع هللا يضر - يلع نب نيسح
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 دبع نب ىيحي انثدح « يمرضحلا هللا دبع نب دمحم انثدح « همجعم ١ يف رازبلا هاورو

 هللا يضر - يلع نب نيسحلا تيأر : لاق -يدسلا نع- دايز نب بلطملا انثدح « يمامحلا ديمحلا

 . ةمامعلا تحت نم هرعش جرخأ دقو زخ ةمامع هيلعو - امهنع ىلاعت

 نب ناوفص عمس راند نب ورمع نع نايفس نع « هکر دتسم » يف مكاحلا هجرخآ ام : اهنمو

 ريرح نم قفارم هتحتو رماع نبا ىلع دعس نذأتسا : لوقي - هللا همحر - ناوفص نب هللا دبع

 قفارم يتحتو يلع تنذأتسا : رماع نبا هل لاقفزخ فرطم هيلعو دعس لخدف « تعفرف اهب رمأف

 حيحص ثيدح : لاقو . رماع نبا اي تنأ لجرلا معن :هل لاقف تعفرف اهب ترمأف ريرح نم

 .هاجرخي ملو - امهنع هللا يضر - نيخيشلا طرش ىلع

 ينربخأ « يرمعلا رمع نب هللا دبع نع - هللا همحر - قازرلا دبع هجرخأ ام : اهنمو
 يبأ نب دعس : زخلا نوسبلي اک هللا لوسر باحصأ نم ةتس تيأر : لاق ناسيك نب بهو

 يضر - كلام نب سنأو « ةريره ابأو « ديعس ابأو « « هللا دبع نب رباجو « رمع نباو « صاقو
 . - مهنع ىلاعت هللا

 نع « برح نب مالسلا دبع نع« بعشلا » يف - هللا همحر - يقهيبلا هجرخأ ام : اهنمو

 تمصللا هركي امنإ : لاقو « زخلا سبلي ناك هنأ : سابع نبا نع « ةمركع نع « رانيد نب كلام

 . ريرحلا نم

 ينربخأ «ناطقلا نارمع نع يسلايطلا دواد وبأ انثدح : ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام : اهنمو

 ىلع تيأرو « زخ فرطم ةريره ىبأ ىلع تيأرو « زخ فرطم ةداتق ىبأ ىلع تيآر : لاق رامع

 . يصحأ ال ام - امهنع هللا يضر - سابع نبا

 نع - هللا همحر - رهسم نب يلعانثدح : اًضيأ ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام : اهنمو

 انربخأ : «تاقبطلا» يف دعس نبا هاورو « زخ فرطم ىفوأ يبأ نب ديبع ىلع تيأرو «ينابيشلا

 ىفوأ يبأ نب هللا دبع تيأر : لاق لاقبلا دعس يبأ نع يمامحلا نمحرلا دبع نبا ديمحلا دبع

 . زخ سنرب هیلعو

 همحر - نمحرلا دبع نب ةنييع نع عيكو انثدح « ًاضيأ ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام : اهنمو
 يف دعس نبا هاورو « هسبلی ناکف ریرح هادس زخ فرطم ةرکب يبأل ناك : لاق هيب نع - هللا

 . هيبأ نع - هللا همحر - نمحرلا دبع نب ةنييع انربخأ « نوراه نب ديزي انربخأ « « تاقبطلا»

 ديز انثدح ‹« ىجاسلا ىحي نب ايركز انثدح « « همجعم ١ یف ینارہطلا هج رخأ ام : اهنمو
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 ىلاعت هللا يضر - ةداتق ابأو « ةريره ابأو - ام هنع هللا يضر - سابع نباو تباث نب ديز

 . يعبر نب ثراحلا همساو ةداتق يبأ ةمجرت يف هركذ « زخلا فراطم نوسبلي -مهنع

 ينثدح : لاق ءامسأ نب دمحم نب هللا دبع نع « بعشلا » ىف ىقهيبلا هجرخأ ام : اهنمو

 هنمث زخلا فرطملا سيلي ار ناك - امهنع هللا يضر - رمع نبا نأ عفان نع ءامسأ نب ةيريوج

 . مهرد ةئامسمخ

 انثدح «ىسوم نب لضفلا انربخأ « هدنسم » يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأ ام : اهنمو

 دلج ناكو ةنس نيعبسو عبرأ نبا وهو ديزي نب بئاسلا تيأر : لاق ‹ نمحرلا دبع نب ديعجلا

 . اهب اًقحتلم زخ ةفيطقو زخ ةبجو زحخ ءاسك هيلع ناكو « ًالدتعم

 ةفيلخ نب رطق انثدح « يئالملا نيكد نب لقعلا انربخأ « اًضيأ قاحسإ هجرخأ ام : اهنمو

 . زخ فرطم - هللا همحر - ثيرح نب ورمع ىلع تیأر : لاق ثیرح نب ورمع یلوم

 انثدح «ديعس نب يلع نب دمحأ انربخأ « « ىنكلا  باتك يف يئاسنلا هجرخأ ام : اهنمو

 انأ تیأر : لاق - هللا همحر - ةيراج جلب وبآ انربخأ « ديزي نب دمحم انثدح «نيعم نب ییحی

 . زخ فرطم هيلعو يب هللا لوسر باحصأ نم الجر

 نب دامح انثدح « ملسم نب نافع انربخأ « « تاقبطلا » يف دعس نبا هجرخأ ام : اهنمو

 . زخلا سہلي ناك ورمع نب ذئاع نأ : ينانبلا تباث انربخأ ةملس

 ‹ يقابلا دبع نب ىيحي انثدح « « نييماشلا دنسم » باتك يف يناربطلا هجرحأ ام : اهنمو

 يبأ نب ميهاربإ انثدح « ةيطع نب حيدر انثدح « - هللا همحر - بابرلا ىبأ نب سیردإ انثدح

 هيلعو يي هللا لوسر عم نيتلبقلا ىلإ ىلص هنأ ينربخأو < مارح مأ نب : يبأ ابأ تيأر : لاق ةلبع

 یلاعت هللا يضر - تماصلا نب ةدابع ةأرما نبا وهو هللا دبع : همسا مارح مآ نباو «زخ ءاسك

 . = هلع

 همحر- رذنملا نب ىسيع نب ىسوم انثدح « اًضيأ هيف هاور ربح : اهنمو يدقاولا انربخأ

 يبنلا باحصأ نم ًالجر تكردأ : لاق ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع ةيقب انثدح « يبأ انثدح -هللا

 . زخ بوث هيلع تيأرف ؛ سطقألا : هل لاقي ةا

 ىلاعت هللا يضر - نافع نب نامثع ةمجرت يف « تاقبطلا » يف دعس نبا هجرخأ ام : اهنمو

 جرعألا ينثدح ىلعملا نب ديعس يبأ نب ناورم نع ةربس يبأ نبا انثادح « يدقاولا انربخأ - هنع

 هللا يضر - نافع نب نامثع ىلع تیأر : لاق - هللا همحر - ثراحلا نب ةعيبر نب دمحم نع
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 . مهرد يتئام هنمث زخ فرطم - هنع یلاعت

 هيب نع يكتشدلا دعس نب هللا دبع ثيدح نم ٤ هننس » يفو دواد وبآ هجرخآ ام : اهنمو

 هللا لوسر اهيناسك : لاقو ءادوس زخ ةمامع هيلع ءاضيب ةلغب ىلع ىراخبب الجر تير : لاق
۳ 
 ب

 هبقعتو . هنع تكسو دواد يبأ ةهج نم « هماكحأ » يف - هللا همحر - قحلا دہع هرکذو
 امأ «نوفرعيال مهلك ةبحصلا ىعدا يذلا لجرلاو هوبأو دعس نب هللا دبعو : لاقف ناطقلا نبا
 . دحاولا ثيدحلا اذه هللا دبع هنبا ريغ هنع یور فرعي الف هللا دبع دلو دعس

 دعس نب هللا دبع نب نمحرلا دبع هل لاقي نبا هلو ةعامج هنع ىور دقف : هللا دبع هنبا امآو.
 - دعس نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحأ همسا نبا هلو « قودص « يزورم يكتشدلا
 يف دواد وبأ هجرخأ : ةعوفرملا ثيداحألا . ثيدحلا اذه هنع ىوري « دواد يبأل خيش وهو - هللا
 ىهن اإ » : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا نع « ةمركع نع « فيصخ نع ٠ هننس)

 سأب الف بولا ادسو ريرحلا نم ملعلا امأف ءريرحلا نم تمصملا بولا نع ةي هللا لوسر
 . دحاو ريغ هفعض - هللا همحر- نمحرلا دبع نب فيصخو 4 ٤

 منغ نب نمحرلادبع نع < ‹ سيق نب ةيطع نع ٠ هننس ١ يف اًضيأ دواد وبأ جرخأ : تلق نإف

 نم ننوكيل » : لاق هنأ يب يبنلا نع - هنع هللا يضر - يرعشألا كلام وبأ وأ رماع وبأ ينثدح
 ىلإ ريزانخو ةدرق نيرخآ مهنم خسيي :  : لاق « اًمالک رکذو «٠ ريرحلاو زخلا نولحتسي ماوقآ يتمأ

 . « ةمايقلا موي

 -رامع نب ماشه لاقو : (ةبرشألا باتك» يف :لاقف اقيلعت «هحيحص» يف يراخبلا هركذو
 منغ نب نمحرلا دبع نع سيق نب ديزي نب نمحرلا دبع نع دلاخ نب ةقدص انثدح : - هللا همحر
 . هب

 . دانسإلا اذهب! حيحصلا ىلع نيجرخللا امهيحيحص» يف يليعامسإلاو يناقربلا هاورو : ليق

 يعدا يذلا لجرلاو هوبأو دعس نب هللا دبعو : ناطقلا نبأ لاق )٤۰۳۹( سابللا يف دواد وبآ هاور : فیعض (۱)

 يزارلا نامشع نبا وه هوبآ دعسو . ظفاحلا لاقامك قودص هللا دبع لب : تلق < نوفرعي ال مهلك ةبحصلا

 . لوبقم وهو قرزألا نب دعس وهو
 نمحرلا دبع نب فيصحخ هيفو « ٩ ملعلاامأف: هلرق نود )٤٠٥٥( سابللا يف دواد وبأ هاور : فیعض ()

 ٠ . ًادج فيعض وهو يرزجلا
 . )٤0٩۳۹( زا يف ءاج ام : باب « سابللا يف دواد وبآ هاور
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 وبآ لاقو . ىدسلا نود ةربتعملا يه تناكف ةمحللاب جسنلاو « جسنلاب بوث ريصي انإ بوثلا نألو

 زقلا وشحب ىرأ الو ‹ ةراهظلاو ورفلا نيب زقلا نوكي زقلا بوث هركأ : -هللا همحر - فسوي

 ال ریرح ریغ هادسو اریرح هتمحل ناک امو : لاق .سوبلم ريغ وشحلاو « سوبلم بوثلا نأل ؛اًسأب

 . انيب ام ىلع همحلل رابتعالاو « اهمادعنال هريغ يف هركيو : لاق . ةرورضلل برحلا يف هب سأب

 ةلمهم ءاحب رحلا نولحتسي نيهجوب اذه يور دقو : « هماكحأ » يف قحلا دبع لاق : تلق

 . باوصلا وه لوألاو : لاق يازو ءاخب يورو <« انزلا وهو : لاقو « ةلمهم ءارو

 يف رصتقيف جرفلا هلصأو « - نيتلمهملا ءارلإ فيفختو ءاحلا رسكب - رجلا : يعمصألا لاقو

 . عمجلا يف يوتسيو دحاولا

 اهريغ تناك نإو « مالك الف ةحيحص نيتلمهملا ةياور تناك نإف جارخإ : اولاقو

 . ةمحلل رابتعالا نأل «مارح اذهف ريرح هتمحلو ازخ هادس ناك ام ىلع لومحم هنأ : باوحجلاف

 - هللا همحر - فنصملا لاق ام ىلع زخ هتمحلو اريرح هادس ناك ام «راثآلا» يف ركذ يذلاو

 . مهفاف هسبل حابي يذلا وهو ريرحلاب ىدس زخلاو

 :ش ( يدسلا نود ةربتعملا يه تناكف ةمحللاب جسنلاو « جسنلاب ابوث ريصي امنإ بوثلا نالو ):م

 هذه ليلعت يف لاقو . ادوجو امهرخآ ىلإ فاضي نيفصو تاذ ةلعب هدوجو قلعت اذإ ءىشلا نأل

 نم هتم تناك ول ام فالخب « وشحلا ةلزنب ناكف « ةمحللاب اروتسم ريصي ىدسلا نأ: ةلأسملا

 ‹ سبللاب اتيدت ناكف ةوشحلا ىقاليو دهاشتو ىرت بوثلا رهاظ ىلع نوكت ةمحللا نأل « ريرحلا

 ناك اذإ ءادسلا نأ يضتقت ةنكنلا هذهو . - هللا همحر - يديرتالا روصنم يبأ مامإلا نع لقن اذه
 . هوحنو يباتعلا ةحابإ يضتقت ىلوألا ةتكنلا هذهو . هسبل هركي يباتعلاك ارهاظ

 رسكب :ش ( ةراهظلاو ورفلا نيب زقلا نوكي زقلا بوث هركأ : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو ) :م
 . زقلا دود اهعنصت يتلا ريرحلل مسا زقلاو « ءابلا رسكب ةناطبلا دض وهو <« ءاظلا

 زقلا وشحب ىرآ الو ) :م يبرع ديرد نبا لاقو « برعي مسيربإلا نم زقلا : « بابعلا »يفو
 . ةناطبلاو ةراهظلا نيب ىشحي يذلا وشحل اب دارآ :ش ( سوبلم ريغ وشحلاو سوبلم بوثلا نأل ؛ اًساب

 : هلوق : « ريخصلا حماجل ا » يف لاق يأ :ش ( ريرح ريغ هادسو ريرح هتمحل ناک امو : لاق ) :م

 . هوحنو نطقلا لثم ريرح ريغ

 يف هركيو : لاق . ةرورضلل ) :م برحلا يف هسبلب سأب الف يأ :ش ( برحلا يف هب ساب ال ) :م

 :ش (انيب ام ىلع همحلل رابتعالاو ) :م ةرورضلا مادعنال برحلا ريغ يف يأ :ش ( اهمادعنال هريغ

 . ةمحللاب جسنلاب ابوث ريصي اإ بولا نأل : هلوق هب دارأ
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 : لاقو « ادج عفترملا سابللاب دري مل هنأ - هللا همحر - ماشهركذ : «ةريخذلا» يفو
 نم لجر هيلع لخدو « مهرد فالآ ةعبرأ هتميق ءادر هيلعو موي تاذ لک هللا لوسر جرخ

 هتمعن راثآ یری نأ بحأ دبع ىلع معن اذإ هللا نإ » : ا هللا لوسر لاقف رخآ ءادر هیلعو هباحصأ

 (7۲ هلی

 هناحبس هللا حابأو « رانيد ةيام ةعبرأ هتميق ءادرب يدتري ناك - هللا همحر - ةفينح وبأو

 سلي ناك - هنع ىلاعت هللا ىضر - رمع نأ سيلا : - هللا همحر - ةفينح يبأل ليق
 ولف - هنع هللا ىضر - نينمؤملا ريمأ وهو ةمكحلاك كلذ : لاق ؟ ةعقر اذكو اذك هيلع ناك اًصيمق
 ال ايرو « كلذ يف هب اودتقي همشحو هلامعل ماعطلا نم الاول هسفنل ذختا وأ ةسيفن ابايث سبل

 . ةحلصملا هذهل كلذ راتخاف « اًملظ هوذخأيف مهل نوكي

 سأب ال ليقو « رفعزملاو رفصعملا بوثلا سبل لاجرلل هركي - هللا همحر - ةفينح وبأ ناكو

 بايثلاب لمجتيو هنيب شقني نأ سأب ال : « ريبكلا ريسلا » يف - هللا همحر - دمحم ركذو

 ال : مسيربإلاب ةثالثلا دنعو « رازإب رزؤي نكلو ةبعكلا راتسأك هلعجي ال مث يناوألاو ةرخافلا

 ۰ . ناويحلا روص هيف يذلا رتسلاو « ةبعكلا راتسأ يف الإ زوجي

 ىلع رتسك هب سأب ال ةجاحلل ناك نإ: - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ ضعب نعو

 بهذلا نم يناوألاب لمجتلا زوجي « رظانلل ودبت ال ةريغص ةروصلا تناك ولاذكو بابلا

 نم ةتكنلا هركي الو ىلاعت هللا معن راهظإ هيف نأل رباكتلاو رخافتلا ديري ال نأ طرشب ةضفلاو
 . ريرحلا

 جارخلا بصع يف فلتخاو : كلام لاق هبو « هركي: - هللا همحر - فسوي يبأ نعو

 اهغلبي ملاذإ لحي :ليقو « جابيد اهطسو يفو ةقطنم لامعتسا لحيال : ليقو . ريرحلاب

 . « ىبتجملا » يف اذك « عباصأ:ردق اهضرع

 حابي ةعساولا بايثلا سبلو ةليوطلا ةمامحلا امأ : رابحلا دبع يضاقلا لاق : « ةينقلا » يفو

 ربلا دبع نبا هاورو (۳۲۹ /۱) « ءایحْإلا ىلع هقيلعت» يف يقارعلا هركذو )٤/ ٠١ «ةداسلا فاحتا» يف هركذ ()

 . ٩ )۳/ ۲٠٤( دیهمتلا» يف



 . هانعم يف اهنأل ؛ ةضفلاب الو : لاق .انيور ال بهذلاب يلحتلا لاجرلل زوجي الو : لاق

 ال ) :م « هرصتخم » يف يرودقلا لاق يأ :ش ( بهذلاب يلحتلا لاجرلل زوجي الو : لاق ) :م

 . « يتمأ روكذ ىلع نامارح ناذه ١ : ب هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انیور

 ىلإ هدانسإب « راثآلا حرش » يف يواحطلا ىور ال بهذلاب متختلا حابأ نم سانلا نمو

 ليقف بهذ نم اًتاخ - هللا همحر - ءاربلا دي ىف تيأر : لاق - هللا همحر - كلام نب دمحم

 . (هلوسرو - لجو زع - هللا كاسك ام سبلا » : لاقو « ةنسلاب ةا هللا لوسر مسق : لاقي : هل

 دي يف تيأر :لاق - هللا همحر - دعس نب بعصم ىلإ هدانسإب اًضيأ يواحطلا ثيدحو

 يضر - بيهص دي يف تيأرو « هدانسإب يواحطلا ثدحو « بهذ نم اًتاح هللا دبع نب ةحلط

 اًضيأ يواحطلا ثيدحو . بهذ نم اًتاخ دعس دي ىف تيأرو ‹ بهذ نم اقا - هنع هللا

 نألو « بهذ نم متاح هدي يفو : ليق - هنع هللا يضر - صاعلا نب ديعس نب ىيحي ىلإ هدانسإي
 متختلا ةزاجإل مث « ءاوس ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلاو ةضفلاو بهذلا لامعتسا نع يهنلا

 . ةماعلا لوق هجو ةلعل بهذلاب متختلا زاوج ىلع لد ةضفلاب

 هللا يضر- رمع نبا نع عفان ىلإ ادنسم « حيحصلا » يف - هللا همحر - يراخبلا ثدحف

 شقنو هفك نطاب يلي ام هصف لعج بهذ نم اًتاخ ذختا يي هللا لوسر نأ » :- امهنع ىلاعت

 .ًادبأ هسبلأ ال : لاقو هب ىمر اهوذختا مهآر املف ‹ هلثم سانلا ذختاف هب هللا لوسر دمحم هيف

 سبلف : - هنع هللا يضر - رمع نبا لاق .« ةضفلا متاوخ سانلا ذختاف « ةضف نم اًتاخ ذختا مث

 رئب يف - هنع هللا يضر - نامشع نم عقو یتح نامشع مث رمع مٹ رکب وبآ ا يبنلا دعب متاخلا

 . سيرأ

 داي هللا لوسر اناهن » : لاق - هنع هللا يضر - ءاربلا ىلإ هدانسإب اًضيأ يواحطلا ىورو

 اناهن» : الاق ةريره يبأ ىلإو نيصحلا نب نارمع ىلإ دانسإب اًضيأ هاورو « بهذلا متاخ نع

 سابلو يهنلا لبق ناك اوور امو مرحملل حيجرتلاو «  «بهذلا متاخ نع ال هللا لوسر

 متختلا زاوج نإف دساف ةضفلاب متختلا ىلع بهذلاب مرحملل حيجرتلاو بهذلا متاخب متختلا

 . ةمرحلا ىلع بهذلا يقبف ةضفلاب عفدنت يهو اجذوغن نوكي وأ صنلاب فرع ةضفلاب

 يأ :ش ( هانعم يف اهنأل ) :م ةضفلاب يلحتلا لاجرلل زوجي الو يأ :ش ( ةضفلاب الو : لاق) :م

 نب هللا دبع نع دونك يبآ نع دعس يبآ نع دايز يبآ نب ديزي نع ةبعش قيرط نم (۳۹۲ /۱) دمحأ هاور (۱)

 نم دج ملو« ظفاحل ا لاقامک نالوبقم : دونك وبأو دعس وبأو . ًاعوفرم .. -هنع هللا يضر- دوعسم

 . كلذب ظفاحلا حرص امك هايور ام لبقي الف امهعبات
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 . ةضفلا نم فيسلا ةيلحو ةقطنملاو متاخلاب الإ : لاق

 نم فيسلا ةيلحو ةقطنملاو متاخلاب الإ : لاق ) :م بهذلاب يلحتلا ىنعم يف ةضفلاب يلحتلا نأل

 قطنملاو « متاخلاب متخلا الإ يأ « خلا لاجرلل زوجي الو » : هلوق نم ءانثتسا اذه :ش (ةضفلا

 ٠ . ةصايحلاب ىمست يتلا يهو ميلا رسكب ةقطنمل اب

 هاور املف ةضفلا نم متاخلا امآ . ةروكذملا ةثالثللف نايب ةضفلا نم : هلوق فيسلا ةيلح ذاختاو

 نأ» : - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ نع يرهزلا باهش نبا نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا

 ةمئألا هاورو « هللا لوسر دمحم هيف شقنو ىشبح صف هل ةضف نم اتا ذختا يب هللا لوسر

 ىلإ بتكي نأ دارأ ةي هللا لوسر نأ» : سنأ نع « ةداتق نع « ةجام نبا الإ اًصضيأ ةثالشلا

 دمحم هيف شقنو ةضف نم اًتاخ ذختاف « متاخب الإ اًباتك نوءرقي ال مهنإ ليقف مجاعألا ضعب

 ضبق یتح رمع دی يفو ضبق یتح رکب يبأ دی يفو ضبق یتح هدي يف ناکف 5 هللا لوسر
 نآلا ركذ دقو « هيلع ردقي ملف تحزنف هب رمآ مث . سیرآ رئب يف هنم طقس یتح نامشع دی يفو
 . هيف رمع نبأ ثيدح

 ‹« ةربس ىبأ نبا ينثدح : « يزاغملا» باتك يف يدقاولا ىور املف ةضفلا نم ةقطنملا امأو

 باحصأ نم ادحأ انملع ام : لاق - هللا همحر - مكحلا نب رمع نع هللا دبع نب قاحسإ نع

 نم هعم يقب بهذلا نم اوذخأآ اماوذخأف دحأ موي بهذلا ىلع اوراغآ نيذلا يي هللا لوسر

 ءاج حلقألا يبأ نب تباث نب مصاع : امهدحأ نيلجر الإ نوكرشملا انيشغ ثيح عجر ءيش كلذ

 -رشب نب دابعو . ""هبايث تحت هيوقح ىلع اهدش ارانيد نوسمخ اهيف ركسعلا يف اهدجو ةقطنمب
 نإف ‹« هسمخي ملو كلذ ةي هللا لوسر امهلفنف الاقثم رشع ةثالث اهيف ةرصب ءاج - هللا همحر

 - رمع هب هللا لوسر ىطعأ ام ريظناذه نوكي نأ زوجي ال هنأل ةقطنملا ةحابإ ىلع لدي ال اذه

 -هنع ىلاعت هللا يضر - اًيلع ىطعأ ام ريظنو « هل يدهأ يذلا جابيدلا نم -هنع هللا يضر

 . عبرألا مطاوفلل ارمخ هعطقي نأ هرمأو « اريرح

 مأ يهو «ةمطاف عمج : مطاوفلاو ءاهسأر اهب ةأرملا يطغت ام يهو رامخ عمج رمخل او

 ةمطافو «ةزمح تنب ةمطافو «ءارهزلا ةمطافو « ةمطاف اهمساو - هنع ىلاعت هللا يضر -يلع

 . - نهنع هللا يضر - ةعيبر نب ةبتع تنب
 اهدش يوارلا لوقب انملس نئلو لامعتسالل هاطعأ دق نوكي نأ لصألاو «لامتحا اذه :تلق

 ناك ولذإ « هيلع ركني ملو « اذكه هآر ل هنأل كلذو « اهلامعتسا ةحابإ ىلع لدي هيوقح ىلع
 نويع» باتك يف ركذ يرمعملا سانلا ديس نبا حتفلا ابأ خيشلا نأ ىلع «هيلع هركنأل اًمارح

 . عضولاب هومر ةربس يبأ نباو ؛مهنم يدقاولا : تلق (1)
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 . ةضف اهيفرطو اهيزبإو اهقلح روشبم ميدأ نم ةقطنم ةي يبنلل ناك : لاقو : «رئألا

 يف -هللا همحر- يئاسنلاو ءداهجلا ىف يذمرتلاو « دواد وبأ ىور املف فيسلا ةيلح امأو

 فيس ةعيبق تناك : لاق -هنع هللا يضر - سنآ نع «ةداتق نع «مزاح نب ريرج نع < ةنيزلا

 .ةضف ل هللا لوسر

 كلذ نيب امو « ةضف هفيس ةعيبقو يي هللا لوسر فيس لعن ناك : يئاسنلل ظفل يفو

 . ةضفو «قلح

 نع «ةداتق نع مامه هاوراذكهو ‹بيرغ نسح ثيدح : - هللا همحر - يذمرتلا لاقو

 ديعس نع ‹ ةداتق نع هاور مهضعبو ‹سنآ نع ةداتق نع هاور مهضعبو - هنع هللا يضر - سنأ

 . ةضف نم ةا هللا لوسر فيس ةعيبق تناك : لاق - هنع هللا يضر - نسحلا يبأ نبا

 «مامه نع ‹مصاع نب ورمع نع هجرخأ «يئاسنلا دنع وه هيلإ راشأ يذلا مامه ثيدحو

 نع ةداتق باوصلاو « ركنم ثيدح اذه : يئاسنلا لاقو . - هنع هللا يضر - ةداتق نع «ريرجو

 . یهتنا . ورمع نب مصاع ریغ مامه نع هاور امو < ًالسرم دیعس

 نع «يئاوتسدلا ماشه نع « يئاسنلاو « دواد وبأ هجرخأ هيلإ راشأ يذلا لسرملااذهو

 . ةركذتف تناك : لاق - هللا همحر - نسحلا يبأ نب ديعس نع «ةداتق

 . ىهتنا . مزاح نب ريرج وهو « ةقث هدنسأ يذلا : «هماكحأ» يف قحلا دبع لاقو

 هاورف «ةداتق ىلع هيف فلتحخا دق ثيدح اذه : «هللع» ىف - هللا همحر - ىنطقرادلا لاقو

 لک هللا لوسر فيس ةيلح ناك : لاق - هنع هللا يضر - سن نع « ةداتق نع « مزاح نب ریرج

 ماشه هاورو «سنأ نع «ةداتق نع ‹ مامه نع « مصاع نبورمع هاور كلذكو « ةضف نم

 - نسحلا يخأ « نسجل ا يبأ نب ديعس نع « ةداتق نع « فيرط نب رضن هاورو ‹يئاوتسدلا

 . یھتنا . ًالسرم - هنع هللا يضر

 ةديزم هدج نع دعس نب هللا دبع نب دوه نع «ريجح نب بلاط نع اًضيأ يذمرتلا جرخأو
 . ةضفو بهذ هفيس ىلعو « حتفلا موي ةَ هللا لوسر لحد : لاق - هنع هللا يضر - يرصعلا

۲ 

 نع ةداتق نع مزاح نب ريرج ققيرط نم < )۱۷١۸( داهجلا يف يذمرتلاو )۲١۸۳( داهجل ا يف دواد وبآ هاور (۱)

 سنآ نع ةداتق نع مامه یور اذکهو :لاقو بیرغ نسح ثیدح :يذمرتلا لاقو «ًاعوفرم .. . سنأ

 . ًالسرم .. نسحلا يب نب ديعس نع ةداتق نع هاور مهضعبو

 . لوهجم وهو يدبعلا هللا دبع نب دوه هيقو )١۷١( « فويسلا يق ءاج ام باب « داهحلا يف يذمرتلا هاور (۲)
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 هتداع ىلع ديناسملا لبقي ال هنأل-هللا همحر- يذمرتلا هنسح اغنإو : هباتك يف ناطقلا نبا لاق
 دیزم ال « يرصب دبعس نب هللا دبع نب دوه نإف « نسح ال فیعض ناطقلا نبا دنع وهو ‹«كلذ يف

 . لاحلا لوهجم وهف «هنع ريجح نب بلاط ةياورو «هدج نع ةياور نم دانسإلا يف ام ىلع هيف

 هنع لئسو «دحاو نم رثكأ هنع یور ناک نإو « كلذك ريجح وبأ ريجح نب بلاطو

 : «هنازيم» يف يبهذلا لاقو « ةياور بحاص وه اغنإو «ملعلا لهأ نم سيل خيش : الاقف نايراذلا
 لوهجم وهف «هنع ريجح نب بلاط هيف «ركنم هنإف ثيدحلا اذهل هفيعضت يف ناطقلا نبا قدص
 . بهذ لب يبنلا فيس ةيلح : لاق نم بلاطو «لاحلا

 «مكحلا وبأ انثدح «دامح نب دمحم نع «همجعما» يف -هللا همحر- يناربطلا جرخأو
 ‹« ةضف نم ةعيبق هل تناكو « راقفلا اذ ب هللا لوسر فيس لقص هنأ : لقيصلا قوزرم ينثدح

(Dunn, mul 
 نم هفلحو دصه  .

 : هرصتخم» يف يبهذلا لاقو ‹ «ىربكلا هتنس» يف - هللا همحر - يقهيبلا هجرخأو

 . فيعض هدانسإ

 يضر - دمحم نب رفعج نع داهجلا نم « هفنصم» يف - هللا همحر - قازرلا دبع جرحخأو

 قلح كلذ نيبو «ةضف نم هلعنو « ةضف نم هتمئاق يب هللا لوسر فيس تيأر : لاق - هنع هللا

 . -  سابعلا ينب ينعي - ءالؤه دنع وهو ‹ ةضف نم

 - ريبزلا نبا فيس ناك : لاق «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع «هحيحص» يف يراخبلا جرخأو
 - هللا همحر - يقهيبلا جرخأو . ةضفب ىلحم ةورع فيس ناكو « ةضفب الحم - هنع هللا يضر

 فیس : تلقف « ةضف نم هتعيق اًفيس نمحرلا دبع نب مساقلا تيب يف تيأر : لاق يدوعسملا نع

 . - هنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع فيس : لاق ؟ اذه نم

 فيس دلقن هنأ :رمع نبا نع « عفان نع « ىسوم نب نامشع نع اًضيأ يقهيبلا جرخأو

 تناک مک : تلق «یلحم ناکو - هنع یلاعت هللا يضر - نامثع لتق موی - هنع هللا يضر -رمع

 . ةئامعبرأ : لاق ؟ هتيلح

 يهو «ةلمهم نيسو « فورحلا رخآ ءاي اهدعب ءارلا رسكو « ةزمهلا حتفب سيرأ رثب : هلوق

 . حپحص هدانسإ (۱)

 . )۲۹٩/٥( «داهجلا يف » قازرلا دبع هاور (۲)
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 يف ءاج دقو فيك « دحاو سنج نم امه ذإ ‹ بهذلا نع تنغأ ةضفلاو ‹ جذومنلا ىنعمل اًقيقحت

 ‹ ةضفلاب الإ متختي الو : ريغصلا عماجلا » يفو . راثآ كلذ ةحابإ

 :٠ تيكسلا نبا لاقو . هترشب ترشبآ اذإ هرشبآو هرشبآ دالا ترشب نم ةروشہم : هلوق

 . ةونعب هنطاب هجوي نأ وهو ميدألا رشب

 ام وهو مال هرخآ يفو ءةلمهملا نيعلا نوكسو نونلا حتفب يي هللا لوسر لعن ناک : هلوق

 . ةضف وأ « ديدح نم ةنفح لفسأ يف نوكي

 وأ ةضف نم فيسلا ضبقم ىلع ام وهو « ةدحوملا ءابلا رسكو « فاقلا حتفب ةعيبق :هلوق

 نع هانعم انرسف دقو «جذومنلا ىنعمب قيقحتلا لجأل يأ :ش (جذومنلا ىتنم اًقيقحت ) :م ديدح

 . بيرق

 ىلعألا ىلإ راصي ال ىندألاب تعفدنا اذإ ةرورضلا نأل :ش (بهذلا نع تنغأ ةضفلاو ) :م

 . هانمدقامک

 دحاو سنج نم امهنوك لعج :ش (دحاو سنج نم ) :م ةضفلاو بهذلا يأ :ش (امه ذإ ) :م

 دقو فيك ) :م تاذلا يف ال اذك «ةيحتلا» ىف امهنيب ةيسنجلاو ‹«بهذلا نع ةضفلاب ءانغتسالل ةلع

 يف ءاج دق هنأ لاحلاو ‹ بهذلا نع ةضفلاب ىنغتسي ال فيك ينعي :ش (راثآ كلذ ةحابإ يف ءاج

 اهانركذ دقو ‹ -مهنع هللا يضر - ةباحصلا نعو « يب يبنلا نع رابخإ «ةضفلاب متختلا ةحابإ

 . ةلصفم نآلا

 . ؟ انآ هانركذ يذلا يذمرتلا هاور ام ىلع بهذلاب ًاضيأ ءاج ةضفلاب ءاج امك :تلق نإف

 . هب لمعي ال رکنم هنآ انرکذ دق :تلق

 ‹كلذ زاوج يضتقت ماع ةيآلا ( هللا ةنيز مرح نم لق :  ىلاعتو هناحبس هلوق :تلق نإف

 . ؟اهضراعت فيك داحآلا رابخأو

 ‹لوبقلاب ةمألا اهتقلت ةحيحص ةروهشم لاجرلل ةضفلاو «بهذلاب يرحتلا رابخأ :تلق

 . اهب دييقتلا زاجف

 هتروصو . هيف رصحل ا ةادأ ظفلب ىتأ اغإ :ش (ةضفلاب الإ متختي الو : ؛ريغصلا عماجلا» يفو ) :م

 اسأب ىري ال ناکو «ةضفلاب الإ متختيال : لاق - هللا همحر - ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم

 . صاوخلا نم يهو . ىهتنا بهذ رامسم هيف رجحل ا هيف نوكي « صفلاب
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 متاخ لجر ىلع ل هللا لوسر ىأرو « مارحرفصلاو ديدحلاو رجحلاب متختلا نأ ىلع صن اذهو
 يل ام » : لاقف ‹ ديدح متاخ رخآ ىلع ىأرو . « مانصألا ةحئار كنم دجأ يل ام » : لاقف «رفص

 ديدحلاو رجح اب متختلا نأ ىلع صن ) :م «ريغصلا عماجلا» يف روكذملا يأ :ش (اذهو ) :م

 ‹« داصلا مضب رفصلاو . ةضفلا يف زاوجلا رصحنيف رصحلا ةملكب هيف ركذ هنأل :ش (مارح رفصلاو

 . يناوألا هنم ذختي يذلا وهو « اهرسكب : ديبع وبأ لاقو

 :ش (؟مانصألا ةحئار كنم دجأ يلام» :لاقف ءرفص متاخ لجر ىلع ب هللا لوسر یأرو ) :م

 نب ديز نع «ةنيزلا» يف يئاسنلاو « «سابللا» يف يذمرتلاو « «متاخلا» باتك يف دواد وبآ هجرخآ

 ىلإ لجر ءاج : لاق هيبأ نع « ةديرب نب هللا دبع نع «يملسلا ملسم نب هللا دبع نع « بابخلا

 متاخ هيلعو هءاج مث «ءرانلا لهآ ةيلح كيلع ىرأ يل ام : لاقف « ديدح نم متاخ هيلعو هيي يبنلا

 : لاق ؟ هذختا ءيش يآ نم هللا لوسر ای : لاق «مانصألا حير كنم ىرأ يلام : لاقف « هبش نم

 . '(؟لاقفم هنمتت ال قرو نم هذختا »

 كيلع ىرأ يلام : لاقف ‹ بهذ نم متاح هيلعو هءاج مث : - هللا همحر - يذمرتلا داز

 . بیرغ ثیدح : لاقو ‹ هبش عضوم رفص : لاقو « ةنجلا لهأ ةيلح

 -هللا همحر- يلصوملا ىلعي وبأو «رازبلاو دمحأ هاور « ةبيط اأ ىنكي ملسم نب هللا دبع و

 نود يذمرتلا ةدايز - هللا همحر- دمحأ هيف ركذو (هحیحص)» يف نابح نباو ‹ (مهدیناسم »)يف

 . قابلا

 سيل اذه :ش ( «رانلا لهأ ةيلح كيلع ىرأ يلام» : لاقف « ديدح متاخ رخآ ىلع ىأرو ) :م

 . ثیدحلا يف وه امك دحاو لجر وه لب « كلذك

 سمش مهنم ءاملعلا نمو : يأ :ش (بشي : هل لاقي يذلا رجحلا يف قلطأ نم سانلا نمو ) :م

 حتفب بشي : هل لاقي يذلا رجحلا نم متاخلا لامعتسا زاوج نم - هللا همحر - يسخرسلا ةمئألا

 ميم اب اًضيآ مشي : هل لاقيو «ةدحوم ءاب هرخآ يفو « ةمجعملا نيشلا نوكسو « فورحلا رخآ ءايلا

 . ءابلا ضوع

 نب هللا دبع نع بابحلا نب ديز قيرط نم )٥۱۹۵( يتاسنلاو )۱۸٩۱( يذمرتلاو )٤۲۲۳( دواد وبآ هاور (۱)

 . ًاعوفرم . هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع يملسلا ملسم

 : لاقو . هتياور نم هركذو ورمع نب هللا دبع وه اذهب رمأ يذلا نأ : )٥/ ٠١١( ؟عمجملا» يف يمثيهلا ركذ (۲)

 . تاقث هلاجر دمحأ يدانسإ دحأو يناربطلاو دمحأ هاور
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 : لاق . هيرحت ىلع لدي باتكلا يف باوجلا قالطإو . رجحلا لقث هل سيل ذإ ‹ رجحب سيل هنأل

 هيلع يبنلا نأ »- هنع هللا يضر - يلع نعو . انيور امل « مارح لاجرلا ىلع بهذلاب متختلاو

 ٠ بهذلاب ةختلا نع ىهن : مالسلا ةالصلا

 ضعب هرك « باتكلا ظفل رهاظلا مث : (ريغصلا عماجلا حرشا يف ةمئألا سمش لاق

 ديدحلاو ‹ بهذلاب متختلا ةهارك هدارم نإو « هب سأب ال هنأ حصألاو « بشيلاب متختلا انخئاشم

 دقو . قيقعلاك هب متختلاب سأب الف هوحنو بشي :انلق «رانلا لهأ يز هنأ رثألا هب درو ام ىلع

 يأ :ش (هنأل ) :م . '« كرابم هنإف هب اومتخت » : لاقو قتیقعلاب متختي ناک ای ىبنلا نأ رثألا درو

 نوكي ال نأ هتفخ نم مزلي ال هنأل رظن هيفو :ش (رجحلا لقث هل سيل ذإ رجحب سيل ) :م بشيلا نأل

 . رجحلا عاونآ نم هنأ عم فيفخ اًضيآ قيقعلا نإف «ارجح

 يأ :ش (هيرحت ىلع لدي ) :م «ريغصلا عماجلا» يف يأ :ش (باتكلا يف باوجلا قالطإو ) :م

 ىلع يهنلا يف هيلع لوعملا وهو مانصألا حير هنم ذخؤيف « منصلا هنم ذختي دق هنأل ؛ بشيلا رحت

 . هيلإ ةيوبنلا ةراشإلا تعقو ام ىلع « رفصلا رحت

 نم هصف لعج نإو « هنم هصف ةضف نم اًمتاخ ذختي نأ لجرلل سأب ال : «سانجألا» ىفو

 ام وأ «هيبأ مساو « همسا هيلع شقن نإ سأب الف «درمز وأ توقاي وأ « زوريف وأ قيقع وأ عزج

 . سأب الف هللا رداقلا معن وأ « هللا يبر : هلوقك هلادب

 الئ هنأ حص دقو «هب سأب ال ةيبرعلاريخبو « هركي ةيبرعلاب عتاخلا شقن : مهضعب لاقو

 : (ةمسلا» يفو .رطس «هللا»و ءرطس« لوسر»و «رطس « دمحم» :رطسأ ةثالث همتاخ ىلع شقن

 . ريط وأ فانملا لاثم هيف شقني نأ ىغبني الو

 ناذه» : يب هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انيور امل مارح لاجرلا ىلع بهذلاب متختلاو : لاف) :م

 . ثیدحلا « نامارح

 :ش («بهذلاب متختلا نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ» - هنع هللا يضر - يلع نعو ) :م

 يلع نع - هلع هللا يضر - نينح نب هللا دبع ثيدح نم «يراخبلا الإ ةعامحل ا هاور ثيدحلا اذه

 نعو ‹ بهذلاب متختلا نع ىهن ب هللا لوسر نأ : - هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط ىبأ نب

 .دوجسلاو « عوكرلا يف ةءارقلا نعو « رفصعملاو « يسقلا سابل

 مل قيقعلاب متخت نم : لاق هيفو -اهنع هللا يضر ةمطاف ثيدح نم ٩ )٥/ ٠١١( عمجللا "يف يمثيهلا هدروأ )١(

 دابع نب ريهزو ةمطاف نم عمسي مل ديرشلا نب ورمعو « طسوألا» يف يناربطلا هاور : لاق ءًاريخ ىري لزي

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو « متاح وبآ هقثو يساؤرلا
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 وهو ىندألاب تعفدنا دقو ‹ جذومنلا وأ متحلا ةرورض ةحابإلاو « ميرحتلا هيف لصألا نألو

 نم نوكي نأ زوجي ىتح صفلاب ربتعم الو « اهب متاخلا ماوق نأل ؛ ةربتعملا يه ةقلحلاو «ةضفلا

 هفك نطاب ىلإ صفلا لعجيو « رجح

 .:-هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يب أ نب يلع نع ميري نب ةريبه نع اضيأ ةعبرألا هجرخأو

 لاقو «ءارمحلا رطل نو يس نو بهل متخا نم یه هلق اوسر

 -:ریره يبا نع « كيه نیریشب نع اضیأ ملسم جرخأو « ؛هحیحص# يف نابح نیا ءاورو

 .بهذلا متاخ نع ىهن ب هنأ :- هنع ىلاعت هللا يضر

 : - هنع هللا يضر - بزاع نب ءاربلا نع اًضيأ - هللا امهمحر - ملسمو يراخبلا جرحخأو

 متختلا نع وأ < ميتاوخ نع اناهن : هيفو « عبس نعاناهنو « عبسب يي هللا لوسرانرمأ

 . بهذلاب

 جسنلا قيقر بوث وهو «ءايلا ديدشتو « نيسلا رسكو « فاقلا حتقب : يسقلا : هلوق

 ريغ وهو :«بابعلا» يفو « جرسلا ةرسم ةرسملاو «اًسق ىمست رصم ضرأب ةيرق ىلإ بوسنم

 .رثاومو « رثابم عمجلاو « ةرثابولا نم اهنأل ةروجهم

 دحاو لك يف لاقي نأ ىلوألاو «بهذلا لامعتسا يف يأ :ش (ميرحتلا هيف لصألا نالو ) :م

 لجأل ؛ ةضفلا نم متاخلا هنم ىنشتسا ام الإ « لاجرلل مارح امهيلك نأل ؛ ةضفلاو بهذلا نم

 متاخلا يف ةضفلا لامعتسا ةحابإ يأ :ش (متخلا ةرورض ةحابإلاو ) :م : هلوقب هيلإ راشأ « ةرورضلا

 ”م ةرورضلا يأ :ش (تعفدنا دقو ) :م جذومنلا لجأل يأ :ش (جذومنلا وأ ) :م . متختلا ةرورضل

 يبوبحملا ركذو . يرحتلا مكح ىلع بهذلا يقبف ىلعألا ىلإ راصي الف :ش (ةضفلا وهو ىندألاب )
  .الفالإو « هركي نيزتلا هب دصق نإ : اولاق مهنأ

 نأ زوجي ىتح صفلاب ربتعم الو ) :م ةقلحلاب يأ :ش (اهب متاخلا ماوق نأل ةربتعملا يه ةقلحلاو ) :م

 . (سانجألا» نم انركذ ام ىلع ناك رجح يأ :ش (رجح نم نوکي

 . هركي ال ةقطنملا يفو ساحنلاو ديدحلاو مظعلا ةقلحو : «ةياردلا» يفو

 نع يرهزلا ثيدح نم ملسم ىور امل هرهاظ ىلإ ال :ش ( هفك نطاب ىلإ صفلا لعجيو ) :م
 لعجي ناک يشبح صف هيف هنيي يف ةضف نم اًمتاخ ايب يبنلا ذختا » : لاق - هنع هللا يضر - سن

 مر نب ةريبه قيرط نم )۳٠٥٤( ةجام نباو )٤۸1۱( يئاسنلاو (۲۹۷۲) يذمرتلاو )٤١٤٤( دواد وبآ هاور (۱)

 . هب سأب ال : ظفاحلا لاق نکلو « مالک هيف ةريبهو ء ًاعوفرم -هنع هللا يضر- يلع نع
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 . نهقح يف نيز هنأل ؛ ناوسنلا فالخب

 . ٩ هفک يلي امن هصف

 ال كلذو « متختلا ةرورضل هنأ ركذ هنأل :ش ( نهقح يف نيزت هنأل ؛ ناوسنلا فالخب ) :م
 فكلا رهاظ ىلإ هصف لعجيف نهل ةنيز وه لب ةرورضلل سيل ءاسنلا يفو . لاجرلا يف الإ نوكي

 . راسيلا يف وأ نيميلا يف متختت له ركذي ملو

 نيميلا يف سہلي الو ىرسيلا هرصنخ يف هتاخ سبلي نأ يغبنيو : « سانجألا » يف لاقف

 » حرش يف - هللا همحر - ثيللا وب هيقفلا ىوسو . هعباصأ نم ىرسيلا هرصنخ ريغ يف الو
 . راسيلاو نيميلا نيب « ريغصلا عماجل ا

 يف ءاي هللا لوسر نع تاياورلا تفلتخا هنأل « قحلا وهو : - هللا همحر - يزارتألا لاقو

 . كلذ

 متختي ناك يب يبنلا نأ »- هنع ىلاعت هللا يضر - يلع ىلإ هدانسإب «نتسلا» يف يورو
 : ۲ نی یف

 يف متختي ناك لب يبنلا نأ » - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع نبا ىلإ هدانسإب اًضيآ ىورو
 . «٥ هفک نطاب يف هصف ناکو هراسی

 دبع نب تلصلا ىلع تيأر : لاق قاحسإ نب دمحم ىلإ هدانسإب «ننسلا» باحصأ ىورو

 - سابع نبا تيآر» : لاق ؟ اذه ام : تلقف ینمیلا هرصنخ یف امتاخ بلطملا دبع نب لفون نب هللا

 الإ سابع نبا لاخي الو « اهرهظ ىلع هصف لعجو « اذکه همتاخ سبل - ًامهنع یلاعت هللا يضر
 . " < كلذك همتاخ سبلي ناك ب هللا لوسر نأ ركذي ناك دق

 لقنلا نأل ءيشب سيل < ‹يغبلا لهآ تامالع نم نيميلا يف متختلا نإ : مهضعب ر لاقامو

 . همالك ىهتنا كلذ يفني يب هللا لوسر نع حيحصلا

 يضر - سنآ نع تباث ثيدح نم هحيحص يف ملسم ىور امل لضفأ راسيلا نأ قحلا : تلق

 راشأو : ظفل يفو هراسيب اموآو < الب هللا لوسر متاخ ضيمو ىلإ رظنأ ينأك : لاق - هنع هللا

 ‹ نيميلا يف متخت ب هنأ «حيحصلا يف اًضيآ تبث دقو معن « ىرسيلا هدي نم رصنخلا ىلإ

 . راسيلا ىلع رمألا رقتسا نكلو

 )٥۵۵( )٤۲۲۱( دواد وبآ هاور ينابلألا ةمالعلا هححص (۱)

 . )۳٥۵۸( )٤۲۲۸( «دواد يبآ حیحص» رظنا : خیحص (۲)

 . )۳۰۹()٤۲۲۹( «دواد يب حیحص» رظنا : حیحص (۳)

۱1۷ 



 .هيلإ ةجاحلا مدعل كرتي نأ لصألاف امهريغ امأف « متخلا ىلإ هتجاحخل ناطلسلاو يضاقلا متختي اغنإو

 عبات هنأل ؛ هبقث يف يأ صفلا رجح يف لعجي بهذلا رامسمب سأب الو : لاق

 نبا رفعج نع لالب نب ناميلس ثيدح نم « هنس » يف - هللا همحر - يقهيبلا ىورو

 عجر مث هرصنخ ىلع ىنميلا هدي يف بهذ نم اًتاخ متخت يب هللا لوسر نأ » : هيبأ نع دمحم

 العو رمعو ركب ابأ نأو « هراسي يف هلعجف قرو نم اًمتاخ متخت مث « هسبل امف هامرف تيبلا ىلإ
 . «٩ مهراسی يف نومتختپ اوناک - مهنع هللا يضر - نیسحلاو نسحلاو

 هللا يضر- ريشب نب نامعنلل لاق امو : - هللا همحر - ۲ ناخ يضاق عماج » يف ركذو

 يغبلا لهأ تامالع نم راص مث مالسإللا ءادتبا يف ناك لاقثم ىلع هدزت الو نيميلا يف هذختا -هنع

 . نيمكحلا ةمسقل

 ةجاحلا مدعل كرتي نأ لصألاف امهريغ امأف متخلا ىلإ هتجاحل ناطلسلاو يضاقلا متختي امنإو ) :م

 نوكي اغنإ متختلا مث : « ريغصلا عماجلا حرش يف - هللا همحر - ديهشلا ردصلا لاق . :ش (هيلإ

 متختلا ىلإ اجاتحم نكي مل اذإ امأ « ضاق وأ اًناطلس نوكي نأب متختلا ىلإ ةجاح هل ناك اذإ ةنس

 . ىهتنا . لضفأ كرتلاف

 : لاق هنآ ةناحير يبأ نع يور ال يضاقلا وأ ناطلسلا ريخل متاخلا سبل هرك : موق لاقو

 . ۲ ناطلس يذل الإ متاخلا سوبل نع ةي هللا لوسر ىهنا

 ةباحصلا نم اريشك نأ يورو « ثيدحلا ةحص ريدقت ىلع هيزنتلا يهنلا نم دارملا : انلق

 ٠ . اومتخت

 عماجملا» يف لاق :ش ( هبقث يف يأ صفلا رجح يف لعجي بهذلا رامسمب ساب الو : لاق ) :م

 » ةيسرافلاب وهو بقللاب هانرسف دقو - ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميجلا مضب - رجحلاو : « ريغصلا

 . صفلا هيف لعجي يذلا ضفلا دارملاو « « خاروس

 ‹ هب ظفحيل بهذلا رامسمب صفلل رمسي نآب سأب ال يأ :-هللا همحر - ةعيرشلا جات لاق

 :ش ( عبات هنأل ) :م رامسملاب هقثوأ يأ بابلا رمس : لاقي « ديدحلا نم دتولاك لصألا يف رامسملاو

 يشاوح ىلع بهذلا نم ةذختملا نانسألاك وأ « كلهتسملاك راصف عبات بهذلارامسم نأل يأ

 . ميتاوخلا كلذ نوسبليو ريكن ريغ نم هنوزوجي سانلا نإف « ةضفلا متاخ

 . عطقنم وهو (۱)

 . )٤/ ۴۹٤( «راثآلا لکشم» يف يواحطلا هاور (۲)
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 «ةضفلاب دشتو بهذلاب نانسألا دشت الو :-هللا همحر- لاق . هل اًسبال دعي الف بوثلا يف ملعلاك

 نعو .اًضيأ بهذلاب سأب ال : -هللا همحر - دمحم لاقو . -هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع اذهو

 دعي ال » هلوق « بوثلل عبات بوثلا يف ملعلا نإف :ش ( هل اًتسبال دعي الف بوثلا يف ملعلاك ) :م

 ىلإ عجري نأ زوجيو ملعلا ىلإ عجري نأ زوجيو بهذلا رامسم ىلإ عجري نأ زوجي ال « اًسبال
 . مهفاف عيمجلا

 عماحجلا» يف لاق يأ :ش ( ةضفلاب دشتو بهذلاب نانسألا دشت الو : -هللا همحر - لاق ) :م

 لوق وه روكذملا يأ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م ةقلعتملا نانسألاب دارأ : « ريغصلا

 - فسوي يبأ نعو اًضيأ بهذلاب سأب ال : - هللا همحر - دمحم لاقو ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ

 امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ نم دحاو لك لوق لثم يأ :ش ( امهم لك لوق لثم - هللا همحر

 . هللا

 همحر - ةفينح يبأ لوق لثم فسوي يبأ لوق : يودزبلا - هللا همحر - مالسإلا رخف لاقو

 - هللا همحر - دمحم لوق لثم « ءالمإلا» يف هنع يورو . « عماجلا » يف هيلإ راشآ امك - هللا

 . هيلإ عجر يذلا رخألا هلوق وهو

 - يخركلا لاقو « اًضيأ اًسأب بهذلاب ري مل هنأ : ةفينح يبأ نع ٠ يلامألا » يف ركذو

 نم ةبرشألا باتك يف - هللا همحر - فسوي يبأ نع رشب لاق : « هرصتخم » يف - هللا همحر

 مل ةضف وأ بهذب اهدشف اهطوقس فاخف طقست ملو هتينث تكرحت الجر نأ ولو : «ءالمإلا»

 . ةياور يف - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يف سأب هب نكي

 نإف :هيف يخركلا لاق مث « صفلا يف رامسملا هبشي اذه سيلو : فسوي يبأ لوق يفو

 ‹ بهذ وأ ةضفب دشيو اهديعي نأ هركي ناك - هللا همحر - ةفينح ابأ نإف لجر ةينث تطقس

 . اهناكم اهدشي ةيكز ةأش نم ذخآي نكلو اهناكم اهدشف اهذخأ ةتيم نسك يه : لوقيو

 هنم دش الو اهعضوم يف هتينث دشي نأ سب ال : لاقف - هللا همحر - فسوي وب هفلاخو

 - رشب لاقو : يخركلا لاق مث « كلذ رضحي مل نإو لصف امهنيبو « كلذ نسحتسا تيم نسب

 سأب ال : - هللا همحر - ةفينح وبآ لاق : « فسوي يبأ رداون » يف فسوي يب نع - هللا همحر

 هركي هنإف عقي مل اذإف « ةضف الو بهذب اهدشي نأ ريخ الف تعقو نف عقت مل ام ةضفلاب اهدشب

 اهدشي نأ سأب ال : لاقو فسوي وبأ عجر مث - هللا همحر - فسوي يبأ لوق وهو بهذلا

 ال هنأ : - هللا همحر - فسوي وبأ لاق « « هرداون ۱ نم رخآ عضوم يف هغوس : لاقو . بهذلاب

 . ىهتنا « هنذإ ديعي نأ سب الو « تعقو اذإ اهدشي نأ سأب الف « ةيلحب سيل هنأل « هب سأب
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 هرمأف نتنأف ةضف نم اًمنأ ذختاف بالكلا موي هفنأ بيصأ « ينانكلا دعسأ نب ةجفرع نأ» : امهل
 . «بهذ نم اًفنأ ذختي ناب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 تمآتلاو ةطيحم نذألا نم ةعطق عطق ولامأ : ةيهاركلا باتك يف ٠ سانجألا » يف لقنو

 . علقت الو اهلاحب كرتت

 موي هفنأ بيصأ ينانكلا دعسأ نب ةجفرع نأ» ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل ) :م

 اذه :ش ( « بهذ نم اًفنأ ذختي نأب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هرمأف نتنأف ةضف نم اًقنأ ذختاف بالكلا

 يب نع ‹ ةنيزلا يف يئاسنلاو سابللا يف يذمرتلاو « متاخلا يف دواد وبأ هجرخأ ثيدحملا

 هفنأ بيصأ دعسأ نب ةجفرع هدج نأ » : - هنع هللا ىضر - ةفرط نب نمحرلا دبع نع بهشألا

 . ٠ بهذ نم اًمنأ ذختاف اب يبنلا هرمأف هيلع نتنأف قرو نم اًمنأ ذختاف بالكلا موي

 ليعامسإ نع اًضيأ هاورو «هب بهشألا ىبأ نع ليعامسإ نب ىسوم نع دواد وبأ هاور اذکه

 هاورو < هب بهشألا يبأ نع ةيلع نب ليعامسإ نع اًضيأ هاورو « هب بهشألا يبأ نع ةيلع نبا

 : دازو « هوحنب ةجفرع نع ةفرط نب نمحرلا دبع نع بهشألا يأ نع نوراه نب ديزي نع اًضيأ
 . معن : لاق ؟ةجفرع هدج ةفرط نب نمحرلا دبع كردأ : بهشألا يبأل تلقف : ديزي لاق

 دبع نع بهشألا يبأ نع ديربلا نب مشاه نب يلع نع - هللا همحر - يذمرتلا جرخأو

 نع يطساولا ديزي نب دمحم نعو « هركذف ‹ يفنأ بيصأ : لاق ةجفرع نع ةفرط نب نمحرلا
 : لاقو . هوحن - هنع ىلاعت هللا يضر - ةجفرع نع « ةفرط نب نمحرلا دبع نع « بهشألا يبأ

 هللا يضر- بهشألا وبأ هنع هاورو «ةفرط نب نمحرلا دبع ثيدح نم هفرعن اغإو نسح ثيدح
 ديلولا يبأ نع « « هحيحص ) يف نابح نباو « ٠ هدنسم » يف دمحأ هاورو « - هنع ىلاعت

 . ةجفرع هدج نأ ةفرط نب نمحرلا دبع نع « بهشألا وبأ انثدح يسلايطلا

 - هللا همحر- نايح نب رفعج بهشألا وبأ انثدح « « هدنسم » يف يسلايطلا دواد وبأ هاورو

 همحر - بهشألا يبآ ةياور نم هنإف « حصي ال ثيدح اذهو : هباتك يف ناطقلا نبا لاقف هيف

 ‹« هدج نع « ةجفرع نب ةفرط نب نمحرلا دبع نع « هنع لوقي هرثكأ : لاق [هيف] فلتخاو -هللا

 : لاق « - هللا همحر - ةجفرع نع هيبأ نع عفان نب نمحرلا دبع نع « هنع لوقي ةيلع نباو

 نبا اهيف داز دقو . ةنعنعم اهنإف ةعطقنم نيرثكألا ةياور نوكت نآ يغبني نيثدحملا ةقيرط : ىلعف
 .ًادحاو ةيلع

 ىور دق هنآ ىلع ةجح اهب ىفكو نابح نبا هححصو ثيدحلا ةياور يذمرتلا نسح : تلق

 حيحصا رظنا . ينابلألا ةمالعلا هححصو )٤۷1۷( يئاسنلاو )۱۸٤١( يذمرتلاو )٤٤٣۲( دواد وبآ هاور (۱)

 . ٩ )٣٣٨۱« oy (oY) دواد يبآ
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 . كلذ ريغ رابخأو ثيداحأ بابلا اذه ىف

 انثدح « ايركز نب ىسوم انثدح « « طسوألا همجعم) يف يناربطلا هجرخأ ام : اهنم

 نع « هيبأ نع ةورع نب ماشه نع « نامسلا عيبرلا وب أ انثدح «- هللا همحر - خورف نبا نابیش

 نع هوري مل : لاقو ‹ بهذب اهدشي نأ يبنلا هرمأف هتينث تطقس هابأ نأ : رمع نبأ هللا دبع

 . نامسلا عيبرلا وب أا الإ ةورع نبا - هنع یلاعت هللا يضر - ماشه

 - رباج نب لضفلا نب دمحم انثدح :( ةباحصلا مجعم » يف عناق نبا هجرحخأ ام : اهنمو

 نب ماشه نع «ةرامع نب مصاع انثدح «ةرارذ ةيلع نب ليعامسإ انثدح - هنع ىلاعت هللا يضر

وي يتينث تدقنا» : لاق لولس نب يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع نع هيبأ نع ةورع
 ينرمأف دحأ م

 . بهذ نم ةينث ذختأ نأ هب هللا لوسر

 ا | ؟رابحألا يفر

 نهپ هاتسااودش دقو «مهدعاو ىلع کلا لر یب هب فرط نع هللا

 نب نامشع ىأر نمع يميمتلا هللا دبع نب دقاو نعدمحأ « دنسم » ىف هاورام : اهنمو

 . دمحأ ةياور نم سيلو «بهذب هنانسأ تببض» : هنأ - هنع ىلاعت هللا ىضر - نافع

 انثدح « ميشه انثدح «يليفنلا انثدح « « ىنكلا » باتك ىف ىئاسنلا هاورام : اهنمو

 ديبع نب ةحلط نب ىسوم تيأر : لاق ةحلط نب ىسوم ىلوم ليهس وبأ نمحرلا دبع نبا ميهاربإ

 . بهذب هنانسأ دش دق هللا

 نب كلملا دبع ةمجرت يف « تاقبطلا » يف - هنع هللا يضر - دعس نبا هاورام : اهنمو

 ال : لاقف ؟ نانسألا دش نع لثس يرهزلا باهش نبا نأ جيرج نبا نع جاجح انربخأ : ناورم

 ء ةرصبلاو ةفوكلا نيب داو مسا وهو : - ماللا فيفختو فاكلا مضب - بالكلا موي : هلوق

 نع هيبآ نع ماشه نع هل دروأو « لوهجم :نکسلا نب يلع وبآ لاق : ةرامع نب مصاع هيف : تلق : فیعض (۱)

 قلي مل ةورع : يلع وبأ لاق : ظفاحلا لاق ‹«ثيدحلا ركذف « لاق لولس نب يبآ نب هللا دبع نب هللا دبع

 نع ماشه نع فيرط نب رصن اضيآ هاور لب « ةرامع نب مصاع هب درفني مبل : ظفاحلا لاق هللا دبع نب هللا دبع

 . ًالسرم . . . هيب نع ماشه نع نمحرلا دبع نب ثايغ قيرط نم «همجعم» يف يوغبلا هاورو : لاق مث . هيي
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 ةضفلاب تعفدنا دقو ةرورضلل ةحابإلاو « ميرحتلا هيف لصألا نأ : - هللا همحر - ةفينح يبألو

 ميرحتلا ىلع بهذلا يقبف « ىندألا يهو

 ا
 لوق اهنم ةريثك راعشأ اهيف برعللو « ةعقو هدنع تناك ام مسا بالكلا: يرهوجلا لاقو

 : يدنكلا رجح نب سيقلا ئرما

 بايإلاب ةميلغلا نم تيضر ىتح قافآلا ىف تقوط دقو

 بابو فرط ابش یف بشنآس ليلق امع يننأ ملعأو

 ءابلاو ةمجعملا نيشلا حتفب -ابشو « قلعتأس يأ بشنأس : هلوق « عوجرلا بايإلا
 . ءيش لك دح وهو -ةدحوملا

 نأ امه : قدزرفلا لاقو « بالكلا درو يذلا نايفسو دعس نب سدع مهنم خويش لاقو

 : لطخألا لاقو « لالغألا كفو كولملل كلام ناذللا يمع نبا بالك

 الاھن بالکلا یتح ندرو یتح ةليخ امك حافسلا امهوخأو

 [هحور هللا حور فلؤملا ةخسن نم طقس لحم ا اذه يفو ]

 الابشألا ردابت عابسلا بح مهيلع بالكلا رغ نم نجرخي
 موي رارملا لكآ رمع نب ثراحلا نب ليبحرش لتاق نسح وبأ هيمع دحأ : « هناويد » يف لاقو

 ريهز نب بعك نب دلاخ نب ةملس وهو حافسلاو سكودخلا نب سكور : رخآلاو لوألا بالكلا
 مكل ام : لاقو « اهءام حفسو اهفعسو هباحصأ رارج ىلإ دمع بالكلا نم ىند ال هنأل هب يمس
 هبج نم ةدام وهو - ةدحوملا ءابلا حتفو ميجلا رسكب - بالكلا ىبج هلوقاوعد وأ اولتاقف موقلا الإ
 يف ءاملا وه - ةمجعملا نيشلاو واولا حتفب- لشو عمج لاشوألاو ٠ شاطعلا لاهنلاو هتعمج اذإ

 . اًقيعض ارادحنا ردحني لبجلا

 نامارح ) : ل هلوق مومعل :ش ( ميرحتلا هيف لصألا نأ :- هللا همحر - ةفينح يبالو ) :م

 الي هلعلو هلوبق يف فلتخملا صاخلا ىلع حجار هلوبق ىلع قفتم ماعاذهو « يتمأ روكذ ىلع

 ةكحل ريرحلا سبلب -هنع ىلاعت هللا يضر - ماوعلا نب ريبزلا صخ امك كلذب ةجفرع صخ

 . هب تناک

 يقبف ) :م ىلعألا ىلإ راصي الف :ش ( ىندألا يهو ةضفلاب تعفدنا دقو ةرورضلل ةحابإلاو ) :م

 . هنودب ةرورضلا عافدنال :ش ( ميرحتلا ىلع بهذلا
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 سبلي نأ هركيو :-هللا همحر - لاق . نتنأ ثيح هنود فنألا يف عفدنت مل يور اميف ةرورضلاو

 مرح « سبللا مرحو روكذلا قح يف تبث ال ميرحتلا نأل ؛ ريرحلاو بهذلا نايبصلا نم روكذلا

 ؛ قرعلا اهب حسميف لمحت يتلا ةقرخلا هركنو : لاق . اهيقس مرح اهبرش مرح ال رمل اك سابلإلا

 ةحابإلا تناك ال ينعي :ش ( نتنأ ثيح هنود فنألا يف عفدنت مل يور اميف ةرورضلاو ) :م

 بهذلا نود يأ هنود - هنع هللا يضر - ةجفرع ثيدح يف عفدنت مل ةرورضلاو ‹ةرورضلل

 . بهذلاب هرمآ كلذلف « نتنأ هنأل

 اذه نع لاحتف نانسألا بيبضت امأو . كلذ فيح وأ نتنآ اذإ قافتالا ىلع فنألا ةلأسمو

 . ردقلا

 كلذك ناك ولو نتنلا نم يور ال ةضفلاب عفدنت مل ةرورضلا نأ ينعي : ةعيرشلا جات لاقو

 . « ريبكلا ريسلا » ىف - هللا همحر - دمحم هيلإ راشأ اذكه < اضيأ كلذ زوجي ةفينح وبأف

 لاق يأ :ش ( ريرحلاو بهذلا نايبصلا نم روكذلا سبلي نأ هركيو : - هللا همحر - لاق ) :م

 ضعب نعو « نايبصلا ةيلحت زوجي : - هللا همحر - ىعفاشلا نعو : « هرصتخم » ىف يرودقلا

 ريغ نم ءانحلاب هلجر وأ هدي بضخي نأ هركي: اندنعاذكو . انلقامك زوجيال : ةباحصلا

 . لجرلل هركکيامك «ةجاح

 ةيلحتب سأب ال : ةثالثلا نعو : « ةياردلا » يف : - هللا همحر - ( يباتعلا ىواتف  يفو

 مرح اهبرش مرع» ال رمخلاك سابلإلا مرح « سبللا مرحو روكذلا قح يف تبث امل ميرحتلا نأل ) :م يبصلا
 يف زوجيام فرعي نأ زوجي يبصلا نأل : « عطقألا حرش يفو . رهاظ اذهو :ش ( اهيقس

 موصلاب مهذخأيو رمخلا برش نم مهعني اغإ ىرت امأ « كلذ فلأيل زوجي ال ام نود ةعيرشلا

 . كلذ اوفلأيل بهذلاو ريرحلا سبل مهعني كلذكو . كلذ اوفلأيل ةالصلاو

 : (ريغصلا عماحلا » يف لاق يأ :ش ( قرعلا اهب حسميف لمحت يتلا ةقرخلا هركتو : لاق ) :م

 يتلا ةقرخلا هذه هركي ناك هنآ : - هللا همحر - ةفينح ىبأ نع : بوقعي نع دمحم هتروصو

 . صاوخلا نم هذهو قرعلا اهب حسي

 ةقرخلا كلذكو : « ريخصلا عماجلا» حرش يف - هللا همحر - يردزبلا مالسإلا رخف لاق

 الو لل هللا لوسر دهع يف نكت مل اهنأل هركت نأ بجي ةعدب ةثدحم ءوضولا اهب حسيب يتلا
 . مهتيدرأ فارطأب نوحسمتي اوناك اغإو كلذ لبق نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ

 نع - هللا همحر - ةفينح وبأ انربخأو : « راثآلا » باتك ىف - هللا همحر - دمحم لاق دقو

 مث «سأب ال : لاق « بوثلاب ههجو حسو اضوتي لجرلا يف - هللا مهمحر - ميهاربإ نع دامح
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 ةجاح نع ناك اذإ : ليقو اهب طخمتي وأ ءوضولا اهب حسي يتلا اذكو : لاق . ربكنو ربجت عون هنأل

 . سولجلا يف عبرتلاك راصو ربجتو ربكت نع ناك اذإ هركي انإو حيحصلا وهو هركي ال

 ےہ
 :- هللا همحر - دمحم لاق فجي ىتح موقيأ ةدراب ةليل يف درابلا ءامل اب لستغا ول تيآرأ : لاق

 همحر - ثيللا وبأ هيقفلا لاقو « هركيف مجعلا يز هبشي هنأل :ش ( ربکتو ربجت عون هنأل ) :م

 كلذ هركي اإ :لوقي - هللا همحر - رفعج وبأ هيقفلا ناكو « « ريغصلا عماجلا » حرش يف - هللا
 هنأل « سأب الف ةسيفن ةقرخلا نكت ملاذإ امأو « ربكت وأ رخف كلذ يف نأل « اًسيفن ائيش ناك اذإ
 . ربک هيف نوکی ال

 ءوضولا اهب حسي يتلا ةقرخلا هركت اذكو يأ :ش ( ءوضولا اهب حسي يتلا اذكو : لاق ) :م
 نع ناك اذإ : ليقو ) :م ةقرخلاب يأ :ش ( اهب طخمتي وأ ) :م هب أضوتي يذلا ءاملا وهو واولا حتفب
 ةرورض نع ناك اذإ ءوضولا بيقع ليدنملا لامعتساو ةقرخلا لمح يآ :ش ( هركي ال ةجاح
 . حيحصلا وه لوقلا اذه يأ :ش ( حيحصلا وهو ) :م هركي ال فيشنتلا

 يف اولمعتسا دق نيملسملا نأل كلذو « « يبوبحملا »و « ناخ يضاق عماج » يف لاقاذكو
 ‹ عيكو نب نايفس ثيدح :« هعماج » يف يذمرتلا ىور دقو فيك « ءوضولا ليدانم نادلبلا ةماع

 ‹ يرهزلا نع ذاعم يبأ نع بابح نب ديز نع « - هنع هللا يضر - پهو نب هللا دبع انثدح لاق
 ةقرخ يج هللا لوسرل ناك » : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع - هنع هللا يضر - ةورع نع

 . ۲ ءوضولا دعب اهب فشنی
 يف لب يبنلا نع حصي الو « مئاقلاب سيل - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحو : لاق مث

 ‹ نزوي ءوضولا نإ : ليق هنأ لبق نم ههرك اغإف ههرك نمو «ءوضولا دعب لدنمتلا يف مهدعب
 ليدنملا هركأ اغإ : يرهزلا لاقو - هللا امهمحر - يرهزلاو بيسملا نب ديعس نع كلذ يورو

 . نزويءوضولا نإف ءوضولا دعب

 وأ ربجت هلعفي ناک نإف :ش ( سولجلا يف عبرتلاك راصو ربجتو ربكت نع ناك اذإ هرکی انو ) :م

 مقرأ نب ناميلس وه: نولوقي ذاعم وبأو « مئاقلاب سيل ةشئاع ثيدح : لاقو ۷٤( )٥۳( /۱) يذمرتلا هاور (۱)

 خيشلا لاق . كورتم وهو مقرأ نب ناميلس وهاڏه ذاعم ربآ : يقهيبلا لاقو « ثيدحلا لهآ دنع فيعض وهو

 . باوصلاب ملعأ هللاو . ةرسيم نب ليضفلا وه اذه ذاعم وبآ : لاقو 'كردتسملا» يف مكاحلا هاور : ركاش دمحأ
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 ‹ ةميترلاو مترلا كلذ ىمسيو ةجاحلل طيخلا همناخ وأ هعبصأ يف لجرلا طبري ناب سأب الو :لاق

 : مهلئاق لاق « برعلا ةداع نم كلذ ناكو

 مترلا داقعتو يصوت ام ةرثك مهب تممه نإ مويلا كنعفني ال

 . هركي الف ةجاحلاو ةرورضلل هلعفي نأو « هرکیف اربکت

 يبنلا ناك» : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - ةرمس نب رباج ىلإ ادنسم دواد وبأ ىور دقو

 ًربكت ناك نإ ءاكتالا كلذكو . < سمشلا علطت ىتح هسلجم يف عبرت رجفلا ىلص اذإ لب

 : الف ةرورضل ناك نإو ‹ هرکی

 صاروخ نم هذه :ش ( ةجاحلل طيخلا همتاخ وأ هعبصأ يف لجرلا طبري نأب ساب الو : لاق) :م
 طبرب اسأب یری ال ناک هنأ : ةفينح ىبأ نع ‹ بوقعي نع دمحم هيف اهتروص ٠ ريغصلا عماجلا»

 . ىهتنا ةجاحلل همتاخ يف وأ طيخلا هعبصأ يف لجرلا

 وهو ةدئاف برض هب قلعت هنأل « ثبعب سيل اذهو اًدبع هنوكل هركي اإ هرك ول هنأل كلذو
 ناك املف « ريصقتلاو نايسنلا نع دعبأو ركذلل برقأ كلذ نوكيل نيملسملا قح ةياعر يف ديكأتلا

 دقعي يذلا طيخلا كلذ ىمسيو يأ :ش ( ةميترلاو مترلا كلذ ىمسيو ) :م .سأب هب نكي مل كلذك

 عمج وهو- ميم هرخآ يفو قوف نم ةانشملا ءاتلا حتفو ءارلا حتفب- مترلا ةركذتلل عبصألا ىلع

 ىلع عمجيو - ميملادعب فورحلا رخآ ءايلاب- ةميتر يمس كلذكو - اًضيأ تاحتفلاب-ةعتر

 وبأ لاق اذك « ةجاح هركذتسي اًطيخ هعبصأ يف تدقع اذإ « اًماترإ لجرلا تمترأ : لاقي «مئاتر

 . دنسملا بيرغ يف ديبع

 دارأ اذإ لجرلا ناك ةيلهاحلا لهأ هلعفي ناك ءىش ةعترلاو : (ةرهمجلا › يف ديرد نبا لاقو

 نانصغلا ناك اذإف هرفس نم مجر اذإف «امهنم نينصغ دقعف نيتبراقتم نيترجش ىلإ دمع ارفس
 اذإ تتر تعترا لاقي ءوسلا نظ هلهأب نظ نيلحنم اناك نإو « هلهأ يف نخي مل هنأ مَع امهلاحب
 . كلذ تلعف

 ةداع نم ناك ةركذتلل عبصألا ىلع طيخلا طبر يأ :ش ( برملا ةداع نم كلذ ناكو ) :م

 تيكسلا نبا باتكلا رعش لئاق :يكاكلا لاق « برعلا لئاق يأ :ش ( مهلئاق لاق ) :م « برعلا

 : تيكسلا نبا هب دهشتسا اغنإو ‹ برعلا نم هلئاق لب كلذك سيلو

 ( مترلا داقعتو يصوت ام ةرثك مهب تممه نإ مويلا كنعفني ال ) :م

 : لاق ؟ اب هللا لوسر سلاجت تنكأ : ةرمس نب رباجل تلق : لاق كامس قيرط نم دواد وبآ هاور ثيدحلا (۱)

 . ةي ماق تعلط اذإف ‹ سمشلا علطت ىتح ةادغلا هيف ىلص يذلا هالصم نم موقي ال ناكف « ًاريثك « معن
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 . كلذب هباحصأ ضعب رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور دقو

  عبصإلا ىلع دقعي يذلا طيخلا وه ةميترلاوترلا نأ ىلع تيبلا اذهب ديبع وبأ لدتسا
 . نآلا هركذ دق امك ةركذتلل

 ًرفس دارأ اذإ لجرلا ناك : لاق مث تيبلا اذه دشنأ مث ةرجش مترلا : تيكسلا نبا لاقو

 ةلاحلا كلت ىلع اهباصأو هرفس نم عجر اذإف ضعبب اهناصغأ ضعب دقعف ةرجشلا هذه ىلإ دمع

 . يتأرما ينتناخ : لاق لحنا دق هباصأ نإو « يتأرما نختت مل : لاق

 اهظفحي نم كتماقإو اهل كتيصو كنوخت نأ كتآرما تمه نأ كتعنم له : تيبلا یتعمو

 تظفح ةفيفع تناك نإ اهنأ ينعي « هديرت ءيشب يأ مهب تممه نإ هلوق « ةرجشلا كداقعبو

 هللا ديبع نب نسحلا نب فسوي دمحم وبأ لاقاذك . اهيف ةليح ال كلذك نكي مل نإو اهسفن

 . ( حالطصالا حرش عيبرلا » باتك يفاريسلا

 تاقلعتلاك لاعفتلا نزو ىلع ىنعمب ردصم - ءاتلا حتفب - داقعتلا ‹ مترلا داقعب :هلوقو

 نع يورم روكذملا تيبلا مث « ةفاضإلاب رورجم مترلاو « مترلا ىلإ فاضم وهو « داهشتلاو
 . تاقفلا

 لحدي ال نأ ديكأتلا نون ىف لصألا نأل « سايقلا وهو ةيماهفتسالا له ظفلب كنعفني له

 راكنإلا غلاب :مهضعب لاقو كلذك فنصملا ةياور يف امك يفنلا فرحب هنودري ءاهقفلاو . يفنلا

 . كىق

 امك رعشلا يف اًضيأ يفنلا لخدي دق ديكوتلا فرح نأل « كلذ يف راكنال لاجم ال : تلق

 : تلوم نب رمعلا لوق يف

 اهتيحلب اهب ايندلا هراجيإ الف

 . ةيفانلا ال دعب ديكوتلا نون هذهف

 تمه مهضعب هاوردقو « ةاقشلا ةياور يف ثينأتلا ءاتب تممه نإ : هلرق نأ ملعا مث

 دقع ينعي مترلاب يآ :ش ( كلذب هباحصأ ضعب رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور دقو ) :م

 اهلك ثيداحأ هيف يور دق هنكلو كلذب رمآ يب يبنلا نأ تبثي ملو « ةركذتلل عبصألا يف طيخلا

 . ةفيعض ر

 عفان نع ىلعألا دبع نب ملاس ثيدح نم ٤ هدنسم ١ يف يلصوملا ىلعي وبأ اور ام : اهنم
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 ر صضرغلا نم هيف اه ثبعب . نايسنلا دنع ذثلا و « حس | ضرغلا رم هيف ال ثبعب ل هنألو

 اطيخ هعبصأ يف طبر اهاسني نأ ةجاحلا نم قفشأ اذإ ناك ايب يبنلا نأ» : رمع نبا نع

 يف اًضيأ نابح نباو « « ءافعضلا » يف ىليقعلاو « « لماكلا » يف يدع نبا هاورو «« اهركذيل

 ‹كورتم هنأ اذه ملاس يف : يئاسنلاو يراخبلاو نيعم نبا نع يدع نبا دنسأو « ءافعضلا»

 لحي ال « ثيدحلا عضي اذه ملاس ناك : نابح نبا لاقو « طقف يراخبلا نع يليقعلا هدنسأو

 نب ملاس :لاقي : ثيدحلا اذه نع يراخبلا تلأس :« ىربكلا هللع» يف يذمرتلا لاقو

 تلآأس : « هللع» يف متاح يبأ نبا لاقو . ثيدحلا ركنم ناليغ نب ملاس لاقيو « ىلعألا دبع

 . هنماذهو فيعض اذه ملاسو « لطاب ثيدح : لاق ثيدحلا اذه نع يبأ

 انئدح : يراصنألا ميهاربإ نب رشب نع طسوألا همجعم » يف يناربطلا هاور ام اهنمو

 همتاخ يف قثوأ ةجاحلا دارأ اذإ ناك ةي يبنلا نأ» عقسألا نب ةلثاو نع « لوحكم نع يعازوألا

 . « اًطیخ
 . ثيدحلا عضي نمم يدنع هنإ :لاقو « اذه رشبب هلعأو « « لماكلا » يف يدع نبا هاورو

 نمحرلا دبع انثدح « يفوكلا ميهاربإ نب ثايغ نع « همجعم » يف يناربطلا هاور ام اهنمو

 - هللا مهمحر - جيدخ نب عفار نع « يربقملا ديعس نع « ةعيبر يبأ نب شايع نب ثراحلا نبا

 . « هب ركذتسأ ءیش))

 يف نابح نبا مالك لوألا يف لقنو « ةثالثلا ثيداحألا «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا ركذو

 يف نابح نباو يدعسلا نع ثلاثلا يف لقنو « رشب يف يدع نبا مالك يناثلا يف لقنو « ملاس

 . ثيدحلا كورتم هنآ :يراخبلاو دمحأ نعو « ثيدحلا عضي ناك هنأ اذه ثايغ

 نب ريبزلا نع « يناهبص الا نیسح نب رشب نع ٠ لماكلا » يف يدع نبا جرخأ : تلق نإف

 وأ هتمامع وأ همتاخ لوح نم » : هَ هللا لوسر لاق : لاق - هنع یلاعت هللا يضر - سنا نع يدع

 .  تاجاحلا ركذي وه هللا نإ « هللاب كرشأ دقف « هركذتل طيخ قلع

 الإ ليلدلا سيل نذإف نيسحلا نب رشہب هلعأ يدع نبا نأل « فيعض ثيدح اًضيأ اذه : تلق

 لعفلاو :ش ( نايسنلادنع ركذتلا وهو ‹ حيحصلا ضرغلا نم هيف امل ثبعب سيل هنألو ) :م هلوقب هركذ ام

 . ملعأ هللاو ريكن ريغ نم سانلا ةداع كلذب ترج دقو عنمي الو هركي ال حيحص ضرغب قلعت اذإ

 . (۱۱ /۲) ٩ لماکلا» يف يدع نبا هاور (۱)
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 سمللاو رظنلاو ءطولا يف : لصف

 : ىلاعت هلوقل اهيفكو اههجو ىلإ الإ ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظني نأ زوجي الو : -هللا همحر - لاق
 ‹ 4 اهنم رهظ ام الإ نهتنیز نیدبی الو

 ( سمللاو رظنلاو ءطولا يف لصف ) :م

 لكألا لصف مدقو . ةلبقلاو سملاو رظنلا ماكحأو ىطولا ماكحأ نايب يف لصف اذه :ش

 . لصفلا اذه ىلإ ةبسنلاب هيلإ جايتحالا ةدش ةرثكل لصفلا اذه ىلع مدق سبللا لصف مث هترثكل

 » يف يرودقلا لاق يأ :ش ( ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظني نأ زوجي الو : - هللا همحر - لاق ) :م

 هلوق هيف لصألاو - هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام لاق هبو . ةيبنجألا ةآرملا ىلإ يأ :« هرصتخم

 ريبخ هللا نإ مهل ىكزأ كلذ مهجورف اوظفحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق # : ىلاعتو هناحبس

 رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو نهجورف نظفحيو نهراصبآ نم نضضغي تانمؤملل لقو # نوعنصت ام

 . 4 اهنم

 . تامهيردلا صاصفلا عضوم هنأل ءرعشلاو . ليلكإلا عضوم هنأل «سأرلا ةنيزلا عضومو

 . حاشولا عضوم هنأل ‹ ردصلاو . ةدالقلا عضوم هنأل ‹« قنعلاو . طرقلا عضوم اهنأل ‹ نذآلاو

 . لاخلخلا عضوم هنأل« قاسلاو .راوسلا عضوم هنأل « عارذلاو . جلمدلا عضوم هنأل « دضعلاو

 . رتسلا يف ةغلابملل لحملا ةدارإو لاحلا ركذ ليبق نم اهعضوم دارأو ةنيزلا ركذو

 هجو ىلإ رظنلا زوجي ىنعملاو ‹ زوجي ال : هلوق نم ءانشتسا :ش ( اهيفكو اههجو ىلإ الإ ) :م

 . اهيفكو ةيبنجألا

 نهتنيز عضاوم يآ ءاسنلا يآ نرهظي ال يأ :ش ( 4 نهتنیز نیدبہی الو # : یلاعت هلوقل ) :م

 . نآلا اهتنيب دقو

 مث « ةنيزلا نم رهظ ام الإ « نيدبي الو : هلوق نم ىنشتسا :ش ( ( اهنم رهظ ام الإ ل ) :م
 رظنلا لحي ال فافخلاو عقربلاو ةءالملا دارملا : مهضعب لاقف ؟ وه ام رهظ اميف ينعي : اهيف اوفلتخا

 ىلاعت هللا يضر- دوعسم نبا لوق وهو « ةرهاظلا اهيفخو اهعقربو اهتءالم ىلإ الإ بناجألل

 . - امهنع

 - دوعسم نب هللا دبع نع صوحألا يبأ ىلإ هدانسإب - هللا همحر - يواحطلا ىور دقو

 قوف ام وه : مهضعب لاقو « بابلجلاو بايثلا :اهنم رهظ امو » : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر
 قوفام وه : لاق ميهاربإ نع - هللا همحر - روصنم يبأ ىلإ هدانسإب يواحطلا ىور . عردلا

 ىلإ ةرطضم اهنأل « اهينيع ىدحإ هنم دارملا : - اهنع ىلاعت هللا ىضر - ةشئاع تلاقو . عردلا
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 امهعضوم دارملاو . متاخلاو لحكلا اهنم رهظ ام : - امهنع هللا يضر - سابع نباو يلع لاق

 فكلاو هجولا ءادبإ يف نألو ؛ اهعضوم ةروكذملا ةنيزلاب دارملا نأ امك . فكلاو هجولا وهو

 . كلذ ريغو ءاطعإو اذخأ لاجرلا عم ةلماعملا ىلإ اهتجاحل ةرورض

 . يشمل ةدحاو نيع يف

 فنصملا هراتخا كلذكف . - مهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نباو يلع لوق ءاملعلا راتخاو

 . ( متاخلاو لحكلا اهنم رهظ ام : - امهنع هللا يضر - سابع نباو يلع لاق ) :م : لاقو

 وبأ انثدح : لاقو « هريسفت» يف - هللا همحر - سابع نبا ةياور يف يناربطلا جرخأ :ش

 - سابع نبا نع « ريج نب ديعس نع « يئالملا ملسم انثدح ةيواعم نب ناورم انثدح بيرك

 لحكلا يه : لاق 4 اهنم رهظ ام الإ نهتتيز نيدبي الو  :ىلاعت هلوق يف - هنع هللا يضر

 هب يئالملا ملسم انربخأ : نوع نب رفعج نع اًضيأ - هللا همحر - يقهيبلا هجرخأو . متاخلاو

 - سابع نبا نع « ةمركع نع «زمره نب ملسم نب هللا دبع وه فيعضلاب دارلا نع هجرخأ مث «
 . هاوس هوحن : - امهنع هللا يضر

 نب ديعسو حلاص يبأو ةمركع نع « حاكنلا يف « هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 . بيرغف - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نع ةياورلا امأو : مهلوق نم - هللا مهمحر -ريبج

 ةدارإو لاحلا ركذ ليبق نم انلق امك متاخلاو لحكلا عضوم يأ :ش ( امهعضوم دارملاو ) :م

 . فكلا متاخلا عضومو « هجولا وه لحكلا عضوم يأ :ش ( فكلاو هجولا وهو ) :م لحلا

 نيدبي الو # : ىلاعت هلوق يف ةروكذم اب دارأ :ش ( اهعضوم ةروكذملا ةنيزلاب دارملا نأ امك ) :م

  لوقعم ليلداذهو امهراهظإ يف يأ :ش ( هجولا ءادبإ يف نألو ) :م . هانركذ امك ( نهتتيز
 ثيح نمو ذخألا ثيح نم يأ :ش ( ًءاطعإو اذخأ لاجرلا عم ةلماعملا ىلإ اهتجاحل ةرورض فكلاو)

 ‹ اهحاكن ديري نمل ضرعملا دنعو « ةداهشلا دنع اههجو فشك لثم :ش ( كلذ ريغو ) :م ءاطعإلا

 . هوحنو زبخلا دنع نيفكلا فشك لثمو . ةمكاحملا دنعو

 « هننس » يف دواد وبأ هاور ام وهو نسحأو ىلوأ ناكل عوفرملا ثيدحلاب كلذ يف لدتسا ولو
 -امهنع ىلاعت هللا ىضر- ركب ىبأ تنب ءامسأ نأ - اهنع ىلاعت هللا ىضر - ةشئاع ىلإ هدانسإب

 اذإ ءامسأ اي » : لاقو للاب هللا لوسر اهنع ضرعأف « قاقر باث اهيلعو اڳ يبنلا ىلع تلخد
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 نأل ؛ حابي هنأ : - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو . اهمدق ىلإ رظنلا حابي ال هنأ ىلع صيصنت اذهو

 دق هنأل ؛ ًضيأ اهيعارذ ىلإ رظنلا حابي هنأ -هللا همحر - فسوي يبأ نعو . ةرورضلا ضعب هيف

 اههجو ىلإ رظني ال ةوهشلا نمأي ال ناك نإف : لاق . ةداع اهنم ودبي

 هجرخأو . “هفكو ههجو ىلإ راشأو «اذهو اذه الإ اهنم ىري نأ حلصي ال ضيحملا ةآرملا تغلب
 .  هننس ١ ىف اًضيأ ىقهيبلا

 نباو يلع نع يورام نأ هب دارأ :ش ( اهمدق ىلإ رظنلا حابي ال هنأ ىلع صيصنت اذهو ) :م

 . ةيبنجألا يمدق ىلإ رظنلا ةحابإ مدع ىلع صيصنت - امهنع ىلاعت هللا يض ر - سابع

 نبا ةياور هذه :ش ( ةرورضلا ضعب هيف نأل ؛ حابي هنآ : - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو ) :م

 هنأ :-هللا همحر - فسوي يبأ نعو ) :م . ةرهاظلا ةنيزلا عضوم مدقلا نأل « ةفينح يبأ نع عاجش

 زبخلل اهسفن تدرج اذإ اصوصحخ :ش ( ةداع اهنم ودبي دق هنأل ؛ ًضيأ اهيعارذ ىلإ رظتلا حابي

 . « هتيافك» يف يقهيبلا ةمئألا سمش هركذ « خبطلاو

 نأ لصاحلاو يرودقلا لاق يأ :ش ( اههجو ىلإ رظني ال ةوهشلا نمأي ال ناك نإف : لاق ) :م

 نيدبي الو :  ىلاعت هلوقل ةوهشلا نمأ اذإ اهيفكو ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا زاوج نم هركذ يذلا
 ىلإ الو اًضيأ اههجو ىلإ رظنلا زجي مل ةوهشلا نمأي مل اذإ امأو ٠4 اهنم رهظ ام الإ نهنيز
 هللا يضر - سابع نبا نع - هللاامهمحر- ملسمو يراخبلا هاور ام ىلع ليلدلاو .اهيفك

 نبا ىلع بتك هللا نإ ) : هل هللا لوسر لاق : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - ةريره وب لاق

 ىنمتت سفنلاو ‹ قطنلا ناسللا انزو « رظنلا نينيعلا ىنزف « ةلاحم ال كلذ كردأ « انزلا نم هظح مدآ

 . « هبذكي وأ جرفلا كلذ قدصيو « يهتشتو

 : لاق ا يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم - هللا امهمحر - دوواد وبأو ملسم جرخأو

 امهانز نانذألاو ‹ رظنلا امهانز نانيعلاف « ةلاحم ال كلذ كردي « انزلا نم هبيصن مدآ نبا ىلع بتك»

 ؛ىنمتيو ىوهي بلقلاو « ىطخلا اهانز لجرلاو « شطبلا امهانز ناديلاو « مالكلا هانز ناسللاو ٠ عامتسالا

 . بذكي وأ جرفلا كلذ قدصيو

 نع ةداتق نع ريشب نب ديعس قيرط نم ۸٦( /۷) يقهيبلاو « )٤/ ٦١( « )٤٠١٤( دواد وب هاور : فيعض (۱)

 . - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع كيرد نب دلاخ

 : ةشلاثلاو «ريشب نب ديعس فعض : ةيناثلاو سلدم وهو ةداتق هنعنع : ىلوألا : ةثالث رومأ هيفو : تلقو

 . -هللا همحر- دواد وبأ كلذب حرص امك اهكردي مل هنإف « ةشئاعو كيرد نب دلاخ نيب عاطقنالا
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 يف بص ةوهش نع ةيبنجأ ةأرما نساحم ىلإ رظن نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةجاحل الإ

 ال: هلوقو « مرحملا نع ازرحت ةجاح ريغ نم رظني مل ةوهشلا فاخ نإف . « ةمايقلا موي كنآلا هينيع

 نأ لحي الو ‹ كلذ هيأر ربكأ ناک وأ ملع اذإ امک ءاهتشالا يف كش اذإ حابي ال هنأ ىلع لدي نمأي

 فالخب ىولبلاو ةرورضلا مادعناو مرحلا مايقل ةوهشلا نمأي ناك نإو اهفك الو اههجو سمي

 ىولب هيف نأل ؛رظنلا

 ىلإ رظنلا حابي ءايشألا هذه دنعف ‹ جيوزتلاو مكاحلا مكحو ةداهشلاك :ش ( ةجاحل الإ ) :م

 . ةرورضلل ةوهشلا فاخي نإو « اههجو

 اهقشأ اذإف ةوهشلا نمأ ام اهنم فكلاو هجولا ىلإ رظني هيفو : - هللا همحر - مكاحلا لاقو

 اهرارقإ ربخيل رظنيف اًمكاح ناكو اًجيوزت دارأو اهيلع ةداهش ىلإ يعد نوكي نأ الإ رظني مل

 ةالصلا هيلع هلوقل) :م عضاوملا هذهو امهيلإ رظنلاب سأب الف « اهتفرعم ىلع دوهشلا دهشتو
 اذه :ش ٠( ةمايقلا موي كنآلا هينيع يف بص ةوهش نع ةيبنجأ ةأرما نساحم ىلإ رظن نم » :مالسلاو

 نم» : فورعملاو حيحص ريغ هنكلو « يفاكلا » حرش يف يناولحلا ةمئألا سمش هجرخأ ثيدحلا

 « هحيحص ١ يف يراخبلا هج رخ « ةمايقلا موي كنألا هينذأ يف بص نوهراك هل موق ثيدح ىلإ عمتسا

 مكحت نم » : اعوفرم سابع نبا نع « ةمركع نع « يناتسجسلا بوي نع « ريبعتلا باتك يف
 هنم نورفی وأ نرهراک هل مهو موق ىلإ عمتسا نمو ‹ لعفی نلو ریب رعش نیب دعقی نآ فلک هری مل مکحب
 . « خفانب سيلو اهيف خفني نأ فلكو بذع ةروص روص نمو «ةمايقلا موي كنآلا هينذأ يف بص

 كنألاو نسحم عمج هنأكو سايقلا فالخ ىلع حبقلا دض نسح عمج : نساحم هلوق

 عيجلا ةنسلآ نم لعفأو يرهوجلا لاق . برشألا : وهو فاك هرخآ يفو نونلا مضو ةزمهلا حتفب

 . رظن هيفو كنألا دحاولا هيلع ئجي ملو

 نع زارتحالا لجأل يأ :ش ( مرحملا نع ازرحت ةجاح ريغ نم رظني مل ةوهشلا فاخ نإف ) :م

 لاق يأ :ش ( ءاهتشالا يف كش اذإ حاي ال هنأ ىلع لدي نمأيال :هلوق ) :م مرحملا يف عوقولا

 م ةوهشلا يف كش اذإ حابي ال اههجو ىلإ رظنلا نأ ىلع لدي ةوهشلا نمأي ال ناك نإف : يرودقلا

 دوجو يأ :ش ( كلذ هيأر ربكأ ناك وأ ) :م ‹ ةوهشلا دوجو نقيت اذإ امك يأ :ش ( ملع اذإ امك )

 . ةوهشلا

 ىلع صنلا وهو :ش ( مرحملا مايقل ةوهشلا نمأي ناك نإو اهفك الو اههجو سمي نأ لحي الو ) :م

 هجولا ىلإ رظنلا جيبأ هنأل « اهيفكو اههجو سم يف :ش ( ىولبلاو ةرورضلا مادعناو ) :م يتأي ام
 هيف نأل ؛ رظنلا فالخب) :م سايقلا لصأ ىلع يقبف اهسم كرت يف جرح الو « جرحلا عفدل فكلاو

 . انركذ امك هيلإ ةجاحلا يهو :ش ( ىولب
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 ةرمج هفك ىلع عضو ليبسب اهنم سيل ةآرما فك سم نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مرحملاو

 اهتحفاصمب سأب الف « ىهتشت ال ازوجع تناك اذإ امآ «یهتشت ةباش تناك اذإ اذهو «« ةمايقلا موي

 . ةنتفلا فوخ مادعنال ؛ اهدي سملو

 . هلوق ) :م مرحملا مايقل هلوق يف لاق يذلا مرحملا هب دارأ - ءارلا رسكب - :ش ( مرحملاو ) :م

 :ش ( "* ةمايقلا موي ةرمج هفك ىلع عضو ليبسب اهنم سيل ةأرما فك سم نم ١ : مالسلاو ةالصلا هيلغ

 . ناسحلاو حاحصلا بابرأ نم دحآ هركذي ملو الب يبنلا نع تبثي ملاذهو

 اذإ اهيفكو ةيبنجألا هجو ةمرح نم انركذ يذلا اذه يأ :ش ( ىهتشت ةباش تناك اذإ اذهو ) :م

 اهدي سملو اهتحفاصمب ساأب الف ىهتشت ال ازوجع تناك اذإ امأ ) :م « لاجرلا اهنم يهتشت ةباش تناك
 صنلا ةلباقم يف ليلعت اذه تلق نإف - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاق :ش ( ةنتفلا فوخ مادعنال

 . ثيدحلا ةأرما فك سم نم باتكلا يف هانركذ ام وهو

 رثاحلا دجي ىدارتاو اهتيؤر نم نيعلا تبره اذإ ام اهسم ىلإ سفنلا وعدت ةرمأ ةأرملا : تلق

 هلثم عماجي ال ساسملا نوك طرتشي ملو ازوجع تناك اذإ انه سملا لاجرلل حابآ : لاق مث

 تناك نإ :لاقف رازإلا قوف امل ةساملا يه ةأرملا تناك اذإ اميف ةلأسملا عضوو اذه لثم ركذ دقو

 . ذئنيح ةحفاصماف سأب ال هلثم عماجي ال ريبك خيش لجرلاو اهلثم عماجت ال اروجع ةأرملا

 يفو « امهدحأ هتشي ملاذإ ةحفاصلملا حابأ : ةياور يف « ناتياور ةلأسملا يفراصف

 . يهتشي ال امهنم دحاو لك نوكي نأ طرتشي : ةياور

 . سالا ىهتشا نإو اهتحفاصم زوجيو ةريغصلاب تقحلأ زوجعلا نأ : ىلوألا هجو

 ‹ ةحفاصملا يدؤت ال ا ريغص ناك اذإ نيحفاصملا دحأ نأ امهنيب قرفلا وهو : ىرخألا هجو

 اهنألف ةريغصلا قح يف امأو هتسم غلاب ريغ هنألف غلابلا قح يف امآ« نيبناجلا نم ءاهتشالا ىلإ

 سمجب يهتشت يهف زوجعلا سب هتشي مل نإ باشلاف نيغلاب اناك اذإ امأ . ءاهتشالا ملعت ال

 . كلذك هيلإ يدؤي امن مارح وهو ءاهتشالا ىلإ يدؤتف كلذب تملع دق اهنأل «باشلا

 هارث هللا بيط انتذتاسأ ضعب نم تعمس تنك دقو : - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاق مث

 . ( رعش ) نيمآ نيضاملا دقرم هللا بيط «ةركذت اهتدروأف عضوملا اذه يف اهداهشتسا قيلي اًتايبأ
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 ‹ مهيف اًعضرتسم ناک يتلا لئابقلا ضعب لخدي ناک - هنع هللا يضر - رکب ابآ نآ يور دقو
 ‹ هضرمتل ازوجع رجاأتسا - هنع هللا يضر - ريبزلا نب هللا دبعو . زئاجعلا حفاصي ناكو

 اهيلعو هسفن ىلع نمأي اخيش ناك اذإ اذکو . هسآر یلفتو هیلجر زمغت تناکو

 رهظلا بدتحاو نابنجلا سبي دقو ةنتف نوكت نأ ىجرت زوجع يهو

 رهدلا دسفأ ام راطعلا حلصی لهو اهبابش يغبت راطعلا ىلإ حورت

 رفصلا اهباوثأو اهينيعب لحكو اهفكب باضخ الإ ينرغامو

 رهشلا كلذ هلك قاحم راصف ةليلب قاحملا لبق اهب تينب

 . (ةريخذلا» و « طوسبملا» نم هلك ةعيرشلا جات هركذ يذلا اذه : تلق

 مهيف اًعضرتسم ناك يتلا لئابقلا ضعب لخدي ناك - هنع هللا يضر - ركب ابأ نأ يور دقو ) :م

 هللا يضر - رمعو ركب يبأ نع يور يذلا اغإو تبثي مل بيرغ اذه :ش ( زئاجعلا حفاصي ناكو
 تناكو يي هللا لوسر دعب - اهنع هللا يضر - نأ مآ ناروزي اناك امهنأ : - امهنع ىلاعت

 . هريغو يقهيبلا هاور لب يبنلا ةنضاح

 يلفتو هيلجر زمغت تناكو هضرمتل ازوجع رجاتسا - هنع هللا يضر - ريبزلا نب هللا دبعو ) :م

 يف هيلع ماق يأ هضرم : لاقي ضيرمتلا نم هضرمقت هلوق تبثي مل بيرغ اًصضيأ اذه :ش ( هسأر
 اذإ رعشلا تيلفو اًضيأ ولفي ىلفو هنم لمقلا ذحأ اذإ يلفت هسأر ىلف نم يلفت :هلوق . هضرم

 ىنعم ىلع يناثلا ىنعملا نم هسأر يلفت هلوق نوكي نأ انه بسانملاو هنئاعم تجرختساأو هتربدت

 وهاذه نأل هحرسنو هنهدتو هحلصتو - هنع هللا ىضر - ريبزلا نبا رعش ربدت تناك اهنأ

 هسأر لمقت ال هتفص هذه تناك نمف زاجحلا ضرأب ةفالخلا ىعدا اكلم ناك هنأل « هلاحب بسانملا

 . مهفاف

 ناك اذإ اهتحفاصمب سأب ال اذكو يآ :ش ( اهيلعو هسفن ىلع نمأي اخيش ناک اذإ اذکو ) :م

 ةبرإ هل قبي مل ريبكلا خيشلا نأل « ةآرملا سفن ىلعو هسفن ىلع نمأياريبك اخيش لجرلا
 مل نيذلا لفطلا وأ لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ نيعباتلا وأ :  ىلاعتو هناحبس لاق . ريغصلاك

 نبا نع ةحلط يب نب يلع نع « هننس ١ يف يقهيبلا ىورو . 4 ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي

 الو ءاسنلا ثرتكي ال ةلفغ يف لقخم وهو موقلا عبتي لجرلا وه : لاق - امهنع هللا يضر -سابع

 كش الو . ءاسنلا يف ةجاح يأ برإ هل سيل يذلا وه : لاق هنأ يميتلا نع يورو . نهيهتشي

 . انلق امك ءاسنلا يف برإ هل سيل ريبكلا خيشلا نآ
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 تناك اذإ ةريغصلاو . ةنتفلل ضيرعتلا نم هيف ال اهتحفاصم لح ال اهيلع نمأي ال ناك نإو « انلق ال

 مكحي نأ دارأ اذإ يضاقلل زوجيو : لاق . ةنتفلا فوخ مدعل اهيلإ رظنلاو اهسم حابي ىهتشت ال

 ىلإ ةجاحلل يهتشي نأ فاخ نإو ءاههجو ىلإ رظنلا اهيلع ةداهشلا دارأ اذإ دهاشللو « اهيلع

 وأ ةداهشلا ءادآ هب دصقي نأ ىغبني نكلو « ةداهشلا ءادآو ءاضقلا ةطساوب سانلا قوقح ءايحإ

 ‹ حيبقلا دصق وهو « هنع زرحتلا هنكمي امع ازرحت ةوهشلا ءاضق ال اهيلع مكحلا

 لحت ال اهيلع نمايال ناك نإو ) :م ةنتفلا فوح مادعنال :هلوق هبدارأ :ش (انلق اهل ) :م

 فوخ مدعل اهيلإ رظنلاو اهسم حابي ىهتشت ال تناك اذإ ةريغصلاو . ةنتفلل ضيرعتلا نم هيف ال اهتحفاصم

 غلبت مل نإ اهتروع رتسب فيلكتلا كرت ةداعلا نألو « ةروعلا مكح اهندبل سيل هنأل :ش ( ةنتفلا

 . ( طوسبملا) ىف اذك ةوهشلا دح

 ؟ رمألا مكح ام : تلق نإق

 رظنلا دحي نأ هركي : لاق ةخيشملا ضعب نع نريصولا نم ةيقب نع يقهيبلا ىور : تلقو

 نع « ةملس يبأ نع فيعض وهو عزاولا ةيقب نع اذه يور دقو . هجولا ليمجلا درمألا مالغلا ىلإ

 . نييصولا نع ةيقب روهشملاو ًاعوفرم -هنع هللا يضر - ةريره يبأ

 يبآ نع ‹«شمعألا نع يروثلا نع اعوضوم اًيدح هانعم يف ناحطلا صفح وبأ ىور دقو

 درمألا ةنتفو :- هللا همحر - يقهيبلا لاق « اًعوفرم - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع حلاص

 ةوهشب ناك ءاوس هيلإ رظنلا عنب يوونلا نيدلا ييحم خيشلا ىتفأ دقو « ربخ ىلإ جاتحي ال ةرهاظ

 . سأب الف ةوهش ريغب ناك نإو حابي ال ةوهشب ناك نإ : اولاقف اولصف مهضعبو . ةوهش ريغب وأ

 نيب ةعانشلاو قسفلا روهظل نيدلا ييحم خيشلا لوقب يتفي نأ نامزلا اذه يف ىلوألا : تلق

 . سانلا

 ملو لاجرلا غلبم غلب اذإ مالغلا : -٠ هللا همحر - يماسحلا رصان مامإلا ىواتف» يف ركذو

 ىلإ هنرق نم ةروع وهو ءاسنلا مكح همكحف احيبص ناك نإو لاج رلا مكح همكحف احيبص نكي

 ةوهش نعال هيلإ رظنلاو هب ةولخلا امأف ةوهش نع هيلإ رظنلا لحي ال : فيعضلا دبعلا لاق . همدق

 . باقنلاب رمأي مل اذهلو هب ساب ال

 ءاهيلع مكحي نأ دارأ اذإ يضاقلل زوجيو ):م :- هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ساتلا قوقح ءايحإ ىلإ ةجاحلل يهتشي نأ فاخ نإو ءاههجو ىلإ رظنلا اهيلع ةداهشلا دارأ اذإ دهاشللو
 ةوهشلا ءاضق ال اهيلع مكحلا وآ ةداهشلا ءادأ هب دصقي نأ يغبني نكلو « ةداهشلا ءادأو ءاضقلا ةطساوب

 رظنلا دوهشلل زوجي امك اذكهو « رهاظلاك اذه :ش ( حيبقلا دصق وهو « هنع زرحتلا هنكمي امع ازرحت

 مهبارسأو نيملسملا نايبص اومري نأ نيملسملل زوجي امكو ةداهشلا اوميقيل انزلا دنع ةروصلا ىلإ
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 ال نم دجوي هنأل ؛ حابي ال هنأ : حصألاو « حابي :ليق ‹ ىهتشا اذإ ةداهشلا لمحتل رظنلا امأو

 نإو اهيلإ رظني ناب سأب الف ةأرما جوزتي نأ دارأ نمو . ءادألا ةلاح فالخب ةرورض الف يهتشي

 . « امكنيب مدؤي نآ یرحأ هنإف اهرصبآ » : هيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اهيهتشي هنأ ملع

 . نيملسملا بيصي هنآ اوملع نإو نيكرشملا نودصقي نكلو رافكلا مهب سدنا اذإ

 ءاضق ال ةداهشلا لمع دصقي نكلو :ش ( حاب :ليق « ىهتشا اذإ ةداهشلا لمحتل رظنلا امآو ) :م

 ةلاح فالخب ةرورض الف يهتسشي ال نم دجوي هنأل ؛ حابي ال هنأ : حصألاو ) :م انزلا دوهشك ةوهشلا

 . اهئادأل نيعتم وهو لمحتلاب ةنامألا هذه مزتلا هنأل :ش ( ءادألا

 ةالصلا هيلع هلوقل اهيهتشي هنأ ملع نإو اهيلإ رظنب نأب ساب الف ةأرما جوزي نأ دارأ نمو ) :م
 حاكنلا يف يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ٩ امكنیب مدؤي نأ یرحأ هنإق اهرصبأ» : هيف مالسلاو

 -هنع هللا يضر - ةبعش نب ةريغملا نع « ينزملا هللا دبع نب ركب يبأ نع « ناميلس نبا مصاع نع

 : يذمرتلا لاقو « امكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ رظنا :  يَ ىبنلا هل لاقف ةأرما بطح هنأ
.0( 

 نسح ثیدح

 رصبي رصبأ نم رمآ وهو - هنع هللا يضر - ةبعش نب ةريغملل باطخلا : اهرصبأ هلوق

 - يرشخمزلا ةياور يفو ٠ - هللا همحر - يذمرتلا ةياور يف وه اذكهو « اهرظنأ يأ اراصبإ

 ىلإ عجري هنإف ريمضلاو . « امكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ ترظن ول » : « قئافلا» يف - هللا همحر

 يآ ( ىوقتلل برقأ وهاولدعا» : ىلاعت هلرق يفامك « اهرصبأ هلوق هيلع لد يذلا راصبإلا
 . برقأ لدعلا

 راصبإلا نإف ىنعملاو « ريثك نأ عم اهفذحو ءابلا تفذحف « مدؤي نأب هلصأ : مدؤي نأ : هلوق

 اًقفاوم هلعجو مادإلاب هحلصأ اذإ ماعطلا مدأ نم « ةقفاوملاب يأ « امكنم ةمداؤملاب ىلوأ يأ ىرحأ

 ‹ نأشلل هنإف ريمضلا نوكي نأ زوجيو ةمداؤملاب مداولا تلوأ كلذكف ةيردصم نأو . معاطلل

 اهلحم ةلمجلا هذه نوكتف اهربخ مدؤي نأ ىرحأ هلوقو « نأ مسا ريمضلا : نيريدقتلا ىلعو

 تيل ليق هنأك اهباوج يف ءافلا تلخد كلذلف تيل ىنعمب وأ : « قئافلا » ةياور ىلعو . عفرلا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « رظنلا ىلع ثحلا ضرغلاو « اهيلإ ترظن كتيل
 رباجو ةريره يبأ نع بابلا يفو : لاق ثيدحلا اذه - هللا همحر - يذمرتلا جرخأ الو

 . دنج يبأو ةملس نب دمحمو - مهنع هللا يضر - سنأو

 هللا دبع نب ركب نع لوحألا مصاع قيرط نم ۸١( /۷) يقهيبلاو )۱١۸۷( (۳۹۷ /۳) يذمرتلا هاور : حیحص (۱)
 ةريغملا نع هللا دبع نب ركب نع تباث قيرط نم حاكنلا يف ينطقرادلا هجرخآو . ةبعش نب ةريغلا نع ينزمل ا

 . ةبحش نبا

o 



 نم ةآرما لجر بطخ : لاق ةريره يبأ نع ملسم هجرخأف ةريره يبأ ثيدح امأ : تلق

 ثيدح امأو . «اًئيش راصنألا نيعأ يف نإف اهيلإ رظناف بهذا ١ : ب هللا لوسر هل لاقف راصنألا

 نع « نيصحل ا نب دواد نع « قاحسإ نبا قيرط نم دواد وبأ هجرخأف - هنع هللا يضر - رباج

 اإ : لب هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا ىضر - هللا دبع نب رباج نع « نمحرلا دبع نب دقاو

 تنكف ةيراج تبطخف « لعفيلف اهحاكن ىلإ وعدي ام ىلإ رظني نأ عاطتسا نإف ةارملا مكدحأ بطخ

 . اهحاكن ىلإ يناعد ام اهنم تيأر ىتح اهل ىفختأ
 وه امغإ فورعملا دقاوو « هلاح فرعي ال اذه ادقاو نإف حصي ال ثيدح اذه : ناطقلا نبا لاق

 هنع يوري يذلا - هللا همحر - يلهشألا يراصنألا هللا دبع وبأ ذاعم نب دعس نب ورمع نب دقاو

 . نييندملا نم مهريغو - هللا مهمحر - دايز نب دمحمو نيصحلا نب دوادو ديعس نب ییحی

 هلاق ‹ ةقث يف همدهو هنع - هللا همحر - ديعس نب ییحی نع - هللا همحر - كلام یورو

 ۰ . هفرعأ الف نمحرلا دبع نب دقاو امأو « - هللا همحر - ةعرز وبأ

 يف مكاحلاو « « هحيحص ١ يف نابح نبا هجرخأف - هنع هللا يضر - سنأ ثيدح امأو

 ديمح نب دبعو يلصوملا ىلعي وبأو رازبلاو دمحأو نيخيشلا طرش ىلع: لاقو « « هكردتسم»

 يف ينطقرادلاو « همجعم)» يف يناربطلاو « « مهديناسم » يف - هللا مهمحر - يمرادلاو

 ةبعش نب ةريغملا نأ : سنأ نع تباث نع رمعم انربخأ « قازرلا دبع قيرط نم مهلك «(هننسا»

 .  «امكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإق اهيلإ رظناف بهذا » : الب يبنلا هل لاقف ةأرما بطح

 انربخأ ««هحيحص) يف نابح نبا هجرخأف - هنع هللا ىضر - ةملس نب دمحم ثيدح امأو

 - ةملس نب دمحم همع نع ةمشح يبأ نب ناميلس نب دمحم نع مزاح نب دمحم انثادح « ىلعي وبآ

 نب دمحم قيرط نم ٠٠٦١( /۲) مکاحلاو ۸٤( /۷) يقهيبلاو (۲۰۸۲) (۲۲۸ /۳) دواد وبآ هجرحخأ : نسح (۱)

 ناطقلا نبا هلعآو .اعوفرم -هنع هللا يضر- رباج نع نمحرلا دبع نب دقاو نع نيصحلا نب دواد نع قاحسإ
 دمحم ةنعنعبو « ةقث وهو فورعملاذاعم نب دعس نب دقاو مكاحلا دنع هنأب درو نمحرلا دبع نب دقاو ةلاهجب

 . ملعآ هللاو . هدانسإ يف زمخم الف . -هللا همحر- دمحأ دنع عامسلاب حرص دق هنأب درو قاحسإ نبا

 . ةريغملا دارأ : لاق سنأ نع تباث نع رمعم انآ قازرلا دبع قتيرط نم ۲٣۳( /۳) ينطقرادلا هاور : حبحص (۱)

 . ينزملا ركب نع تباث نع باوصلا : لاق مث . هركذف

 لجرل راصنألا نم ةأرما بطحخ ايب يبتلا نآ» : ٠١١( /1) قازرلا دبع نع سنآ نع تباث نع ثيدحلاو : تلق

 تباث قيرط نم )/٠١۹( قازرلا دبع نع ينطقرادلاو ۸٤( /۷) يقهيبلا هجرخأو .٠. . . بيبيلج ىمسي

 . اعوفرم . ةريغملا نع ركب نع لوحألا مصاع قيرط نم ًاضيآ يقهيبلا هجرخآو ةريغلا نع ينزلا ركب نع
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 : هل ليقف لخن يف اهيلإ ترظن ىتح اهيلإ ىفختأ تلعجف ةأرما تبطحخ : لاق - هنع هللا يضر

 ىقلأ اذإ :  لوقي ا هللا لوسر تعمس : لاقف ؟ ل هللا لوسر بحاص تنأو اذه لعفتأ

 . ٤" اهيلإ رظني نأ ساب الف ةأرما ةبطخ مكنم ئرما بلق يف هللا

 تنك » : لاق [ةمثح يبأ نب لهس همع نع 1 ةمثح ىبأ نب ناميلس نب دمحم نع «يراصنألا

 اذه : لاقو . ثيدحلا . « هرصبب اهدراطي لعجف كاحضلا ةنبا ترمف ةملس نب دمحم عم اًسلاج

 نع « ةكيلم يبأ نبا نع جاجح نع هبر دبع باهش يبأ ثيدح نم يقهيبلا هجرخأو

 - ةملس نب دمحم تيأر : لاق ‹ةمشح يبأ نب لهس همع نع ةمثح يبأ نب ناميلس نب دمحم

 « ةزيبج يبأ تحخأ كاحضلا تنب ةتيبث :اهل لاقي راجإ ىلع هرصبب ةأرما دراطي - هللا همحر
 . نیدحلا

 نع ةجام نبا هجرخأو « هيف فلتخم هدانسإو « نيل جاجح : « هرصتخم » يف يبهذلا لاقو

 . ثيدحلا « ناميلس نب دمحم نع ةاطرأ نب جاجحلا

 دبعو « ةبيش يبأ نباو مهديناسم يف يسلايطلا دواد وبأو هيوهار نب قاحسإو دمحأ هاورو

 دنع اهامسو كاحضلا تنب ةهيبن : دمحأ دنسم » يف « ةأرملا مسا يف (امهيفنصم» يف قازرلا

 . ةينشب : ىرحخأ ةخسن يفو « « يقهيبلا دنسم » يف اهامس امك «ةشيبن ةبيش يبأ نبا

 «يناولحلا ىيحي نب دمحأ انثدح « « همجعم » يف يناربطلا هج رخأف ديمح يبأ ثيدح امأو

 نب ىسوم نع «ىسیع نب هللا دبع انثدح « ةيواعم نب ريهز انثدح « ناميلس نب ديعس انثدح
 اإ ١ : لك هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - يدعاسلا ديمح يبأ نع « ديزب نب هللا دبع

 نب قاحسإ هاورو . " « ةبطخلل اهيلإ رظني امنإ ناك اذإ اهيلإ رظني نأ هيلع حاتج الف ةارما مكدحأ بطخ

 نع ةمثح يبآ نب لهس همع نع ناميلس نب دمحم نع جاجح نع )٨۹۹/۱( )۱۸۹/٤( ةجام نبا هجرخآ (۱)

 هنآ الإ « لهس نع ناميلس نب دمحم نع مزاح نب دمحم قيرط نم نابح نبا هجرخآو . ةملسم نب دمحم
 نابح نبا هرکذ ناميلس نب دمحمو « ةقث مزاح نب دمحمو « لهس همعو دمحم نم لک مسا يف بلق لصح

 . نابح نبا قيثوت ريغ ًالیدعت الو احرج ظفاحلا هيف ركذي ملو تاقثلا يف
 ..ًافنآ رم دق رباج ثیدح نم دهاش هلو

 يبآ نب لهس همع نع ناميلس نب دمحم نع ةكيلم يبآ نبا نع جاجحلا قيرط نم ۸٥( /۷) يقهيبلا هجرخأ (۲)
 . فيعض جاجخلاو . ةملسم نب دمحم نع ةمثح

 . حيحصلا لاجر دمحأ لاجر : يمشيهلا لاق . حيحص هدانسإو ٤١٤( /) دمحأ هاور (۳)
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 اهنم ضرملا عضوم ىلإ رظني نأ بيبطلل زوجيو . ةوهشلا ءاضق ال ةنسلا ةماقإ هدوصقم نألو
 اوردقي مل نإف لهسأ سنجلا ىلإ سج ا رظن نآل ؛ اهتاوادم ةأرما ملعي نأ يغبنيو « ةرورضلل

 تيث ام نأل ؛ عاطتسا ام هرصب ضغيو رظني مث ضرما عضوم ىوس اهنم وضع لك رتسي
 اهردقب ردقتي ةرورضلاب

 . هنع هللا يضر - يراصنألا ىسيع نب هللا دبع ثيدح نم ٠ هدنسم ) يف هيوهار

 نونسملا حاكنلا ةماقإ وهو دوصقملا ربتعيف :ش ( ةوهشلا ءاضق ال ةنسلا ةماقإ هدوصقم نألو ) :م

 . مرحملا يهنلا ةوهشلا ءاضق ال

 نأل :ش ( ةرورضلل ) :م ةأرملا نم يأ :ش ( اهنم ضرملا عضوم ىلإ رظني نأ بيبطلل زوجيو ) :م
 م فلتلا ةيشخو ةرورضلا دنع رمخلاو ةتيملا ةحابإ ليلدب تامرحملا ةحابإ يف ريثأت ةرورضلل

 اهنم وضع لك رتسي اوردقي مل نإف لهسأ سنجلا ىلإ سنجلا رظن نآل ؛ اهناوادم ةآرملا ملعي ن يغبنيو)
 يأ :ش ( اهردقب ردقتي ةرورضلاب تبث ام نأل ؛ عاطتسا ام هرصب ضغيو رظني مث ضرما عضوم ىوس
 . اهردقب ةجاحلا عافدنال اهنع زواجتي الو ةرورضلا ردقب نوكي نب دارأ ةرورضلاب رذعتي

 ةأرملاو لجرلا نم ةبكرلا ىلإ ةرسلا تحت ام ىلإ رظنلا لحي ال : « يجلاولولا ىواتف » يفو
 : راذعألاو . رظنلا لح رذعلا ءاج اذإف « رذع ريغ نم دحأل

 ١ - اهجرف ىلإ رظنت نأ ةلباقلل سأب الف ةدالولا ةلاح اهنم .

 . ةجاحلا دنع هنم ناتتخالا عضوم لجرلا نم رظني نأ لجرلل : ناتتخالا ةلاح اهنمو - ۲

 . هنقح ىلإ جيتحاو جنلوق هباصأ اذإ : اهنمو - ۳

 ةأرملا تلمعو اهيلإ رظني نأ لاجرلل لحي ال عضوم يف ةحرق ةأرما باصأ اذإ : اهنمو - ٤
 لخد وأ « ءالب اهبيصي وأ كلهت نأ اهيلع اوفاخو ةأرمااودجي مل وأ ملعت مل نإو اهيوادتل كلذ

 . . اهريغو مرحملا تاذ اهيف ءاوسو اهب عفدنت ةرورضلا نأل « ةحرقلا عضوم الإ ءيش لك اهنم

 اهيري يضاقلاف ‹ ركب انأو يلإ لصي مل : ةنس دعب تلاق اذإ نينعلا ةأرما : اهنمو - ٥
 . ءاسنلا

 اهدر دارأف ةبيث اهتدجو : لاقف اهضبقف ركب اهنأ ىلع ةيراج ىرتشا لجر : اهنمو -

 الف ركب اهنإ : نلق نإف « ءاسنلا اهيلإ رظن « ركب يهو اهملسو اهعاب هنأ ىلع هنيميب عئابلا ىلع
 فلح نإف ركب يهو اهملسو اهعاب هنأ ىلع عئابلا فلحتسا بيث يه : نلق نإو « عئابلا ىلع نييي
 اذه : انخئاشم ضعب لاق : « يفاكلا حرش يف يباجيبسألا مالسإلا خيش لاقو . هيلع درت مل
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 هنأل ؛ لجرلا نم ناقتحالا عضوم ىلإ رظنلا لجرلل زوجي اذكو ناتخلاو ةضفاخلا رظنك راصو

 ؟ فسوي يبأ نع يور ام ىلع شحافلا لازهلل اذكو . ضرملل زوجيو ةاوادم

 دنع ةراكبلا لاوز لعجي هنأل « الف هدعب امأ « ضبقلا لبق افلتخا اذإ اميف ميقتسي اإ باوجلا

 هيجوت ىلإ جاتحي هنأل « ضبقلا دعب فالتخالا عقو نإ ءاسنلا ىرت نأ يف ةدئاف الف يرتشللا

 . ةدئاف هءارإ يف نأكف لاحلا روهظ دعب الإ كلذ نم نكي الو ¢ ةموصخلا

 رظنلا لحي ال عضوم ىلإ بيبطلا رظن راص ينعي هيلإ :ش ( ناتخلاو ةضفاخلا رظنك راصو ) :م

 اهيلإ رظنلا نإف ةظيلغلا ةروعلاك هيلإ رظنلا زوجي ال ام ىلإ يأ « هيلإ ناتخلاو ةضفاخلا رظنك اهيلإ

 اهكرت زوجي ال مالسإلا رئاعش نم ةدكؤم ةنس هنأل « رذع ناتخلاو ءرذعلا ةلاح يف الإ زوجي ال

 وهو ضفخلا نم ةلعاف ةضفاخلاو . رذعلا لجأل بيبطلا رظن اذكف « اًعيمج ةأرملاو لجرلا قح يف

 لجرو ةضوفخم ةأرما لاقي « ةفشحلا ةدلج عطق وهو « لجرلا قح يف ناتخلاك ةأرملا رظب عطق

 . لوتخم

 نل يأ :ش ( ةاوادم هنأل ؛ لجرلا نم ناقتحالا عضوم ىلإ رظنلا لجرلل زوجي اذكو ) :م

 زوجي ناقتحالا زاج اذإو ةيورلا ةطالخإلاو تالضفلا لاهسإ اهب لصحي ةاوادم ناقتحالا

 . ناقتحالا عضوم ىلإ رظنلا نقاحلل

 :ش ( شحافلا لازهلل اذكو ) :م ضرملا لجأل ناقتحالا زوجي يأ :ش ( ضرملل زوجیو ) :م

 :ش ( فسوي يبأ نع يور ام ىلع ) :م قدلا هرخآ نأل ۰ شحافلا لازهلل ناقتحالا زوجي اذكو يأ

 ىشخي ناك اذإ زوجت اغنإ ةنقحلا نأ : - هللا همحر - يناولحلا ةمئألا سمش نع يور امع هب زرتحا

 ۰ . الف الإو ولتملا لازهلا نم

 نوكي ضرم عون هنأ: - هللا همحر - فسوي يبأ نع يور ام حيحصلاو : « يفاكلا » يفو

 . لسلاو قدلا هرخآ

 لحي ال عامجإلا ىلع ىوقتي نأب اهيف ةرورض الو ةعفنم ةنقحلا يف ناك ولف : يناولحلا لاقو

 . اندنع

 مامحلا بحاص ىلوتي نآ سأب ال هنأ : لتاقم نب دمحم نع - هللا همحر - ثيللا وبأ ركذو

 وأ احرج يوادي ناك اذإ هب سأب ال هنأ امك . هرصب ضغي ناك اذإ ريونتلا دنع هديب ناسنإ ةروع

 . احرق

 يف اذك «رونت اذإ هتناع ىلوتي نأ دحأ لكل ىغبنيو ةرورضلا ةلاح ىف اذه : ثيللا وبأ لاق

 . (ةريحذلا»
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 ؛ هتبكر ىلإ هترس نيب ام ىلإ الإ هندب عيمج ىلإ لجرلا نم لجرلا رظنيو: لاق . ضرملا ةرامإ هنأل
 هترس نود ام :١ ىوريو . « هتبكر ىلإ هترس نيب ام لجرلا ةروع » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ةمصع وبأ هلوقي ام اًقالخ « ةروعب تسيل ةرسلا نأ تبث اذهبو « هيتبكر زواجي ىتح

 . انركذامك لسلا وهو ضرملا ةمالع لازهلا نأل يأ :ش ( ضرملا ةرامإ هنأل ) :م

 لاق يأ :ش ( هتبكر ىلإ هترس نيب ام ىلإ الإ هندب عيمج ىلإ لجرلا نم لجرلا رظنيو : لاق ) :م
 لجرلا نم لجرلا رظني نأ يغبني ال : « هرصتخم » يف - هللا امهمحر - يخركلا لاقو يرودقلا

 كلذكو . ةبكرلا ىلإ هنم رظنلا هركيو « هترس ىلإ رظني نأ سأب الو هتبكرو هترس نيب ام ىلإ
 . ةأرملا نم ةأرملا

 . ىهتنا «هترس نع یدبأ رزتئا اذإ ناک هنآ :- امهنع یلاعت هللا يضر- رمع نبا نع انغلبو

 لجرلا ةروعو : « عيرفتلا » باتك يف - هللا همحر - يكلاملا بالجلا نب مساقلا وبأ لاقو

 . هیتبکرو هترس نم رتسی نأ هل بحتسیو هاذخفو هاجرف

 ةالصلا هيلع هلوقل ) :م ةبكرلاو ةرسلا نيب ام لجرلا ةروعو : « ةيعفاشلا زيجو » يف لاقو

 . ( « هتبكر ىلإ هترس نيب ام لجرلا ةروع» : مالسلاو

 نع يدج انثدح : لولهب نب بوقعي نب فسوي نع « هننس » يف ينطقرادلا یورو :ش

 يبا نع « راسي نب ءاطع نع « ملسأ نب ديز نع « ريثک نب دابع نع « دشار نب ديعس نع «هيبآ

 ةرسلا نم لفسأ امو «ةروعلا نم نيتبكرلا يف ام» : لاق هنأ زاك ىبنلا نع - هنع هللا يضر - بويأ
 :ش ( « هتبکر زواجي یتح هترس نود ام : یوریو ) :م . فیعض دشار نب دیعسو .'"«ةروعلا نم

 ۾ نيثيدحلاب المع عم ىنعم ةقباسلا ةياورلا يف « ىلإ » ةملك نأ ىع لدت تحص نإ ةياورلا هذهو

 نم ةدحاو لك يف نأل :ش ( ةروعب تسيل ةرسلا نأ تبث ) :م روكذملا ثيدحلاب يأ :ش ( اذهبو )
 هلوقي امل اًقالخ ) :م ةروعلا نم ةجراخ ةرسلا نوكتف « ةرسلا تحت نم ةروعلا ءادتبا نوكي نيتياورلا
 وبأ لاق دقو . انباحصأ رابك نم - هللا همحر - يزورملا ذاعم نب دعس وهو :ش ( ةمصع وبأ

 . ةبكرلاك ةروعلا نم نوكيف ةروعلا ىدحإ دح اهنأل « ةروع ةرسلا : ةمصع

 ام نإف : ظفلب هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع نع دواد نب راوس قیرط نم (۲۳۱/۱) ينطقرادلا هجرخآ (۱)

 . مالک هيف راوسو « ٩ هتروع نم هتبکرو هترس نیب اغاف » : ظفل يفو « ةروعلا نم ةبكرلا ىلإ ةرسلا تحت

 ‹ كورتم : يئاسنلا لاقو ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاق « دشار نب دیعس هیفو (۲۳۱ /۱) ينطقرادلا هجرخآ (۲)

 . كورتم وهو يرصبلا ريثك نب دابع هيفو
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 باحصأل اًقالخ ةروع لخفلاو «يعفاشلا هلاق امل اًدالخ ةروع ةبكرلاو « - هللا همحر - ىعفاشلاو

 لضفلا نب دمحم ركب وبأ مامإلا هلوقي امل اًفالخ ةروع رعشلا تبنم ىلإ ةرسلا نود امو . رهاوظلا

 ‹ هفالخب صنلا عم اهب ربتعم ال هنأل ؛ ةداعلا هيف ادمتعم - هللا همحر - يرامكلا

RI A 
 هلوقي امل افالخو يأ ‹« ةمصع يبأ ىلع اًمطع عفرلاب :ش (-هللا همحر - يعفاشلاو ) :م

 . ةمصع وبأ لوقي امك ًاضيأ - هللا همحر - يعفاشلا

 اغإ ليلعتلا اذه نأل ‹ ميقتسم ريغ - هللا همحر - ةمصع يبآ ىلع يعفاشلا فطع : ليق

 همحر - فنصملا نأل « طقاس اذهو . هب لوقيال وهو ةروع ةبكرلا لوقي نم لوق ىلع ميقتسي

 ادحاو امهبهذم نوكي نأ زوجيف بهذملا ركذ اغإو « باتكلا اذه يف ليلعتلا اذهب للعي مل -هللا

 يهو كلذ ريغ يعفاشلا ليلعتو -هللا همحر - ةمصع يبأل ًاليلعت نوكي روكذمل اف اددعتم ذخأملاو

 . ءاهتشالا لحم ةرسلا نأ

 اب لدتساو ةروعب تسيل ةبكرلا : لوقي هنإف :ش ( يعفاشلا هلاق ام اًقالخ ةروع ةبكرلاو ) :م

 ركذ اذهب دصق اغإ طق سيلج نيب ةبكر ىدبأ ام : - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ نع يور
 لك ىلع ضرف ةروعلا رتس نأل ‹ لئامشلا نم اذه نكي مل ةروع ةبكرلا تناك ولف « لئامشلا

 . دحأ

 اولدتساو ةروعب سيل ذخفلا : اولاق مهنإف :ش ( رهاوظلا باحصأل اًقالخ ةروع ذخفلاو ) :م

 . ةظيلغلا ةروعلا اهنم دارملاو ‹ 4 امهتآوس امهل تدب ةرجشلا اقاذ املف # : یلاعتو هناحبس هلوقب

 لضفلا نب دمحم ركب وبأ مامإلا هلوقي امل اًقالخ ةروع رعشلا تبنم ىلإ ةرسلا نود امو ) :م

 امنإ ةروعب سيل ةناعلا رعش تبنم ىلإ ةرسلا نود ام : لوقي هنإف :ش ( - هللا همحر - يرامكلا

 نإ عضوملا كلذ ىلإ لمعلا يف طحني دق رازإلا نأل :ش ( ةداعلا هيف ادمتعم ) :م هنوك لاح كلذ لاق

 . لماعتلل كلذ ىلإ رظنلا حيبأف ةرورض هيف ناك

 یراخبب ةيرق مسا وهو « - ةنكاس فلآ اهدعب ميملا فيفختو فاكلا مضب - : يور امکو

 . ركب وبأ روكذملا مامإلا اهيلإ بسن

 قلعتيو روكذملا ركب وبأ مامإلا هلوقيامع باوج اذه « هفالخب صنلا عم اهب ربعي ال هنأل

 عم ةداعلاب رابتعا ال نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ةروع رعشلا تبنم ىلإ ةرسلا نودو هلوقب

 صنلا عماهب ربتعمال ):م ةداعلا نأل يأ اهنأل ‹ خسنلا ضعب يفو ‹اهفالخب صنلادوجو

 . رابتعالا ىنعجب يميم ردصم « - ميلا مضب -ربتعملاو :ش (هفالخب
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 نم ةبكرلا » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع - هنع هللا يضر - ةريره وبأ ىور دقو

 هللا يضر - ةريره وبأ اهلبقف هترس - امهنع هللا يضر - يلع نب نسحلا ىدبأو «  ةروعلا

 . «ةروع ذخفلا نأ تملع امأ"١ كذخف راو » : دهرحل لاقو .-هنع

 نم ةبكرلا» : لاق هنآ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع - هنع هللا يضر < ةريره وبآ ىور دقو م

 ‹ ةروع ةبكرلا نوك ىلع ليلدو - هللا همحر - يعفاشلا لوق ىلع باوج اذه :ش ( «ةروعلا

 يع يلح نن يور اا هنع هللا يضر < ةړيره يبآ نع تبش تبغي مل بیرغ ٹینا نکو

 رد( الا يضر رر ا التف ترس امتع هلا شر - يلع نب نسل یدباو)
 نباو « ٠ هدنسم » يف دمحأ هجرخأ ثيدحلاو يعفاشلاو ةمصع وبآ هلوقي امع باوج هلوقب اذه

 تشک : لاق ‹ قاحسإ نب ريمع نع «نوع نبا نع ٩ هننس » يف ذ يقهيبلاو « « هحيحص ) يف نابح

 ةريره وبأ انيقلف ةنيدملا قرط ضعب يف - امهنع ىلاعت هللا يضر - يلع نب نسحلا عم يشمأ

 ةي هللا لوسر تيأر ثيح لبقآ ىتح -كادف تلعج- كنطب نع يل فشكا : نسحلل لاقف

 ءاهفشك ام ةروعلا نم تناك ولو هترس لبقف هنطب نع فشکو : لاق . هلبقي

 وبأ انثدح ءاذه فالح « يناربطلا مجعم » يفو « هدنسم » يف ةبيش يبأ نبا هاوراذكو

 نسحلا يقل ةريره ابأ نأ : قاحسإ نب ريمع نع نوع يبآ نع مصاع وبآ انثدح « يشكلا ملسم

 هللا لوسر تیآر ثیح لبقآ یتح كبوث عفرا : هل لاقف - امهنع ىلاعت هللا يضر - يلع نب

 . هترس ىلع هدي عضوو هنطب نع عفرف « لبقي هيي

 لهأ لوق نع باوج اذه :ش ( ةروع ذخفلا نأ تملع امأ « كذخف راو » :دهرجل لاقو ) :م

 - هللا همحر - كلام قیر ن ام ا يق هلا همسر دراو ربا چرا تیل رر رب قلا

 باحسما نم دهرج ناک : لاق هیپآ نع دهر نب نمحرلا دمع نع ةعرز نع ظنا يه

 نع < رضنلا يبأ نع ٠ نايفس نع . ؛نادنتسالا» يف - هللا همحر - ياما جرار .(ةروع

 فشکنا دقو «دجسملا يف دهرجب ال يبنلا رم : لاق دهرج هدج نع دهرج نب ملسم نبا ةعرز

 . لصتم هدانسإ ىرأ امو نسح ثيدح : لاقو ""«ةروع ذخفلا نإ » : لاقف هذخف

 - ىسوم لاق بونجلا وبان يرازفلا روصنم نب رضنلا قيرط نم ۳۲١( /۳) ينطقرادلا هجرخأ :ادج فيعض (1)

 لاق . يرازفلا روصنم نب رضنلا هيفو . اعوفرم هركذف . . . ايلع تعمس : لاق -ةمقلع نبا ةبقع همساو

 . ينطقرادلا هفعضو متاح وبآ هفعض ةبقعو « هب جتحي ال : نابح نبا لاقو « هاو : يبهذلا

 يهنلا : باب « مامحلا يف (حيحصلا مقر ۳۳۸۹ )٤١۱٤/ دراد وبأ ء- هللا هظفح - ينابلألا هححص : حیحص (۲)

 . يرعتلا نع
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 نأ : هيبأ نع دهرج نبا انربخأ : لاق دانزلا يبأ نع رمعم انربخأ : قازرلا دبع هجرخأ مث

 لاقو . « ةروعلا نم اهنإف كذخف طغ > : ي يبنلا هل لاقف هذخف نع فشاك وهو هب رم ةي يبل

 دهرج نب هللا دبع نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع هجرخأ مث « نسح ثيدح : اًضيأ

 .هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح : لاقو «ةروع ذخفلا » : لاق يب يبنلا نأ هيبأ نع يملسألا

 دبع نب ةعرزو « « هحيحص ) يف نابح نبأو « هدنسم ١ يف دمحأ هاور دواد يبأ دنسبو

 هنأ معز نم : لاقو « تاقثلا» يف نابح نبا هركذو يئاسنلا هقثو يملسألا دهرج نب نمحرلا

 ثيدح نم  ةراهطلا رخآ يف هننس ) يف يلطقرادلا هاورو « مهو دقف دهرج نب ملسم نب ةعرز

 يف مكاحلا هاورو . ""دهاجم نع دهرج لآ ينثدحو < دانزلا يبأ نع ةنييع نب نايفس

 نب ملسم نب ةعرز نع رضنلا يبأ نب ملاس نع نايفس نع« سابللا » باتك يف «كردتسملا»

 . ءاجرخي ملو دانسإلا حیحص : لاقو هرکذف دهرج هدج نع دهرج

 يدؤملا بارطضألا :امهادحإ :ناتلع هل دهرج ثيدحو : « هباتك» يف ناطقلا نبا لاقو

 نم مهنمو « نمحرلا دبع نب ةعرز :لوقي نم مهنمف « هيف نوفلتخي مهنأ كلذو هب ةقثلا طوقسل

 نع :لوقي نم ءالؤه نم مث « ملسم نب ةعرز : لوقي نم مهنمو « هللا دبع نب ةعرز : لوقي
 نم مهمو « يب يبنلا نع دهرج نع هببأ نع : لوقي نم مهنمو « ي يبنلا نع هيبأ نع «هيبأ
 ال تنك نإو : لاق ‹ لب يبنلا نع « - هنع هللا يضر -دهرج نع دهرج لآ نع ةعرز : لوقي

 هرضي ال ذشنيحف « ةقث ثيدحلا هيلع رودي نم ناك اذإ كلذ اغنإف ةلع دانسإلا يف بارطضالا ىرأ

 يذلا ناك اذإ امأو . عطاقو لصاو وأ « فقاوو عفار وأ « دنسمو لسرم ىلإ هيف ةقثلا فالتخا
 اذه لاح هذهو انهو هديزي وأ هنهوي بارطضالاف فورعم ريغ وأ ةقث ريغ ثيدحلا هيلع برطضا

 . ربخلا

 لاق : تلق. ىهتنا « ةياورلا يروهشم الو لاجلا يفورعم ريغ هابأو ةعرز نأ : ةيناثلا ةلعلاو

 ىلإ لصت ال «هرصتخم» ىف ىبهذلا لاقو . ةحيحص ديناسأ هذه : - هنع هللا ىضر - ىقهيبلا

 نيدلا ءالع يضاقلا لاق دق : تلق نإف . ضعب ىلإ اهضعب مامضناب رجحلا ةخلاص يه لب ةحصلا
 هنيب دقو بارطضا هدنس يف نأ : اهدحأ « للع ثالث دهرج ثيدح يف يفنلا : « رهاوجلا » يف

 ىرأ ام لاق مث هجرخأ يذمرتلا نأ : ةعلاثلاو « لاحلا لوهجم ةعرز نأ : ةيناثلاو « ناطقلا نبا

 . لصتم هدانسإ

 . ىرخأ ثيداحأ بابلا اذه يف نأ ىلع نآلا هانركذ يذلا يبهذلا هلاق ام باوحلا : تلق

 . ًاعوفرم « دهرج نع دهرج لآ ينثدح دانزلا يبآ نع ةنييع نبا قيرط نم (۲۲۲ /۱) ينطقرادلا هاور (۱)

 . < ةيملعلا بتكلا راد ةعبط ٩» سابللا» يف )٤/ ۲٠٠١( مكاحلا هجرحآ (۲)
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 يبأ نع بيبح نع تربخآ : لاق جيرج نبا نع جاجح نع دواد وبآ هجرخأ ام: اهنم

 نع «زئانجلا» يف ةجام نبا هجرخأو « ةراكن هيف ثيدح : - هللا همحر - دواد وبآ لاقو

 . هب بيبح نع « جيرج نبا نع « ةدابع نبا جوز

 نأو بيبح نم هعمسي مل جيرج نبا نأ يضتقت دواد يبأ ةياورو :“ مامإلا » يف خيشلا لاقو

 . یهتنا « ًالوھجم الجر امھنیب

 « هننس » يف ينطقرادلا هاورو « ""هنع تکسو «ساہللا يف هكردتسم » يف مكاحلا هاورو

 دقو : «هباتک» يف ناطقلا نبا لاقو . "تباث ىبأ نب بيبح ىنربخأ : هيفو « ةالصلا رخآ يف

 . «هللع »يف ثيدحلا اذه متاح وبآ فعض

 يلجعلا هقثو مصاعو « مصاع نم بيبح الو بيبح نم هعمسي مل جيرج نبا نإ : لاقو

 . هللا امهمحر

 نع تاتقلا ىيحي يبأ نع « ليئارسإ نع - هللا همحر - يذمرتلا هجرخأ ام: اهنمو

 ثيدح : لاقو . «ةروع ذخفلا» : لاق ب ىبنلا نأ - هامنع هللا ىضر - سابع نبا نع دهاجم

 . بیرغ نسح

 هذخف ىأرف لجر ىلع ةَ يبنلا رم : لاق : هظفلو « كردتسملا» يف مكاحلا هجرحأو

 . ”هنع تكسو . «هتروع نم لجرلا ذخف نإف كذخف طغ» : لاقف ةفوشكم

 : ليقو « ناذاز : ليقف همسا ىف فلتخا تاتقلا ىيحي وبأو : «هباتك» يف ناطقلا نبا لاقو
 يف هقثوو « ةياور يف ىيحيو « كيرش هفعض « كلذ ريغ : ليقو « نمحرلا دبع : لیقو « راثید

 سيل : يئاسنلا لاقو . دج ريكانم ةريثك ثيداحأ ليئارسإ هنع ىور دمحأ : لاقو ىرخأ ةياور

 . يرعتلا نع يهنلا : باب « مامحلا يف (فيعضلا مقر )٤١٠١/ ۸٦۷ يذمرتلا < ينابلألا هلاق :ًادج فيعض (1)

 . ۲۲٣( /۱) ينطقرادلاو (۲۰۰ /) مکاحلا هاور ()

 . ٠۲١( /۱) ةراهطلا باتك رخاوأ يف ينطقرادلا هجرحخآ (۳)

 هجرخآو . سابع نبا نع دهاجم نع ىيحي يبآ نع ليئارسإ قيرط نم (۲۷۹7) (۱۰۳ )٥/ يذمرتلا هجرخأ )٤(

 . اعوفرم . . هيبآ نع يملسألا دهرج نب هللا دبع نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع قيرط نم

 . (۲۰۰ /6) مکاحلا هاور ()



 ‹ مرحملا بلغي هلثم يفو ‹ حيبملاو مرحملا عمتجاف « قاسلاو ذخفلا مظع ىقتلم ةبكرلا نألو

 نإ ىتح « ةءوسلا يف هنم فخأ لخفلا يفو ‹ ذخفلا يف هنم فخأ ةبكرلا يف ةروصعلا مكحو

 ‹ هيلع فنعي ذخفلا فشاكو « قفرب هيلع ركني ةبكرلا فشاك

 . تاياورلا يف لودعلا كلسم ريغ كلس ىتح همهو رثكو هؤطخ شحف : نابح نبا لاقو «يوقلاب

 . « همجعم» يف يناربطلاو « هننس يف يقهيبلاو « « هدنسم» يف -هللا همحر- دمحأ هاورو

 نع «ةرسيم نب صفح انثدح « ميشه انثدح : «هدنسم » يفدمحأ هجرخأام : اهنمو

 دبع نب دمخم نع شحج نب نمحرلا دبع نب دمحم ىلوم ريثك يبأ نب نمحرلا دبع نب ءالعلا
 سلاج وهو - هنع هللا يضر - رمعم ىلع رمف ب هللا لوسر عم تنك : لاق شحج نب هللا

 دنسماذهو «ةروعذخفلا نإف ؛ كذخف طغرمعم اي» : لاقف ةفوشكم هذخفو هراد باب ىلع

 ‹ يواحطلا هاورو <« ءالعلا ىلع ةرئاد قرط تس يف « همجعم ١ يف يناربطلا هاورو «حلاص

 » يف يراخبلا هاورو . هنع تكسو «لئاضفلا» يف « كردتسملا » يف مكاحلا هاورو « هححصو

 . «ريبكلا هخيرات

 ‹بيهص نب زيزعلا دبع نع « « هحيحص » يف يراخبلا هاور ام اهلك هذه فلاخي : تلق نإ
 بكرف « سلغب ةادغلا ةالص اهدنع انيلصف « ربيخ ازغ ي هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع
 مث ربيخ قاقز يف يب هللا يبن ىرجف ةحلط يبآ فيدر انأو ةحلط وبأ بكرو < ةي يبنلا
 هللا » : لاق ةيرقلا لحد املف « هب يبنلا ذخف ضايب ىلإ رظنأ ينأ ىتح هذخف نع رازإلا رسح

 . ٠ نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلزن اذإ انإ ربيخ تبرخ ربكأ

 : كلذ ةحص ىلع ليلدلاو « يرجلا ةرورضل هرايتخا ريغب راسحنالا رسحلا نم دارملا : تلق

 هذهو : « ةصالحلا» يف يوونلا لاقو . رازإلارسحناف : ظفلب - هللا همحر - ملسم هاور ام

 ام لثم « يرجلا ةرورضك هرايتخا ريغب راسحنالا رسحلاب دارملا نأ ‹ يراخبلا ةياور نيبت ةياورلا
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو انلق

 نآ ىلع ليلد اذه :ش ( حيبملاو مرحملا عمتجاف « قاسلاو ذخفلا مظع ىقعلم ةبكرلا نالو ) :م

 يف يأ :ش ( هلثم يفو ) :م . قاسلا مظع : حيبملابو « ذخفلا مظع : مرحملاب دارأو « ةروع ةبكرلا

 يف ةروعلا مكحو ) :م نيدلا رومآ يف اًطايتحا :ش ( مرحملا بلغي ) :م حيبملاو مرحملا عامتجا لثم

 يهو ةظيلغلا ةروعلا اهب دارأ :ش ( ةءوسلا يف هنم فخأ ذخفلا يفو « ذخفلا يف هنم فخأ ةبكرلا

 . ناجرفلا

 ةحابإلا ليلد امهو نيينعملا دوجول نيبو :ش ( قفرب هيلع ركني ةبكرلا فشاك نأ ىتح ) :م
 ءراكنإلا يف هيلع ظلغي ذخفلا فشاك نإ يأ :ش ( هيلع فنعي ذخفلا فشاكو ) :م « رظحلا ليلدو
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 اميف امهنأل ؛ سم ا حابب لجرلا نم لجرلل هيلإ رظنلا حابب امو . جل نإ بدؤي ةءوسلا فشاكو
 تنمأ اذإ هنم هيلإ لجرلا رظني ام ىلإ لجرلا نم رظنت نأ ةارملل زوجيو : لاق . ءاوس ةروعب سيل
 ششنخلا باتك يفو « باودلاو بايثلاك ةروعب سيل ام ىلإ رظنلا يف ةآرملاو لجرلا ءاونسال ةوهشلا
 ىلإ رظنلا نأل ؛ همراحم ىلإ لجرلا رظن ةلزنم يبنجألا لجرلا ىلإ ةارملا رظن نأ : « لصألا » نم

 كلذ يف تكش وأ يهتشت اهنأ اهيأر ربكأ وأ ةوهش اهبلق يف ناك نإف ‹ ظلغأ سنجلا فالخ

 فشاك نإو يأ :ش ( جل نإ بدؤي ةءوسلا فشاكو ) :م « فالتخالا دوجول ؛ جلآ نإ برضي الو

 . هيلع عمجي اهتمرح نأل « عمسي ملو هملع نإ برضب بدؤي ةظيلغلا ةروعلا

 هبو . ةوهش ريغب سملا ناك اذإ ينعي :ش ( سملا حابي لجرلا نم لجرلل هيلإ رظنلا حابي امو ) :م

 املف ءاوس هيف سملاو رظنلا نأل يأ :ش ( ءاوس ةروعب سيل اميف امهنأل ) :م « ةفحتلا يف حرص

 لجرلا ذخف لجرلا زمغ يف فلتحخا : « ىبتجملا  يفو . ةوهش ريغب هسم زوجي هيلإ رظنلا زوجي
 ام سمو . هكرت طايتحالاو يناولحلا ذخأ هبو . افشك رازإلا ناك اذإ زوجي : ليق رازإلا قوف

 . مثأي مل ةيداب ريغ يهو هريغ ةروع ىلإ رظن ولو مارح مامحلا يف ةلهجلا داتعا ام ىلع رازإلا تحت

 يأ :ش ( ةوهشلا تنمأ اذإ هنم هيلإ لجرلا رظني ام ىلإ لجرلا نم رظنت نأ ةأرملل زوجيو : لاق ) :م

 لجرلا رظني ام ىلإ رظنت نأ ةيبنجألا ةرحلا ةأرملل زوجي ينعي : « هرصتخم » يف يرودقلا لاق

 : هلوقب ديقو ‹« لجرلا رظني ام : هلوق يف ام ىلإ عجري هيلإ يف ريمضلاو « لجرلا نم يأ هنم هيلإ
 . هيلإ رظنلا اهل زجي مل نمأت مل اذإ اهنأل « ةوهشلا تنم اذإ

 كلذ ناك وأ ةوهش اهبلق يف تعقوف لجرلا ىلإ ترظن اذإ ام : « يجلاولولا ىواتف ١ يفو

 ةأرملا ىلإ رظن اذإ لجرلا يفو . هنم اهرصب ضغت نأ بحتسملاف كلذ يف تكش وأ اهيأر ربكأ

 امهنيب قرفلا ءيجيو « رظنلا هيلع مرحي كش وأ « هيأر ربكأ كلذ ناك وأ« ةوهش هبلق يف عقوف

 . ىلاعتو هناحبس هللا ءاش نإ بيرق نع

 ركذام فالخ ليلعتلا اذهو :ش ( ةروعب سيل ام ىلإ رظنلا يف ةأرملاو لجرلا ءاوتسال ) :م

 بايملا ىلإ اهرظنك يأ :ش ( باودلاو بايفلاك ) :م هركذام هجو نآلاءيجيو «يجلاولولا

 . نايواستم كلذ يف ةآرملاو لجرلا نإف ‹« ةروعب سيل ام وحنو باودلاو

 يبنجألا لجرلا ىلإ ةأرملا رظن نأ ) :م « طوسبملا » يأ :ش ( « لصألا » نم ىشتخلا باتك يفو ) :م

 سنجلا فالخ ىلإ رظنلا نأل ) :م هنطبو هرهظ ىلإ رظني ال ينعي :ش ( همراحم ىلإ لجرلا رظن ةلزنم
 م . كلذ لجرلل لحيو هتوم دعب يبنجألا لجرلا لسغ ةأرملل لحي ال هنآ ىرت الأ :ش ( ظلغا

 كشلاو ءاهتشالا يف يآ :ش ( كلذ يف تكش وأ يهتشت اهنأ اهيأر ربكأ وأ ةوهش اهبلق يف ناك نإف)
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 اذهو ‹ رظني مل ةفصلا هذهب وهو اهيلإ لجرلا وه رظانلا ناك ولو . اهرصب ضغت نأ اهل بحتسي

 ىهتشا اذإف . ؟رابتعا ققحتملاك وهو ‹ ةبلاغ نهيلع ةوهشلا نأ قرفلا هجوو « ميرحتلا ىلإ ةراشإ
 ريغ ةوهشلا نأل ؛ ةآرملا تهتشا اذإ كلذك الو « نيبناجلا ىف ةدوجوم ةوهشلا تناك لجرلا

 ءاضفإلا يف نيبناجلا نم ققحمملاو ‹ دحاو بناج نم تناكف « ارابتعاو ةقيقح هبناج ىف ةدوجوم

 لجرلل زوجي ام ىلإ ةأرملا نم ةارملا رظنتو : لاق . دحاو بناج نم ققحسملا نم ىوقأ مرحملا ىلإ
 لجرلا نم هيلإ رظني نأ

 ( ةفصلا هذهب وهو اهيلإ لجرلا وه رظانلا ناك ولو . اهرصب ضغت نأ اهل بحتسي ) :م نيفرطلا ءاوتسا
 :ش ( رظنب مل ) :م ءاهتشالا يف كش وأ يهتشي هنأ هيأر ربكأ يف ناك وأ ةوهش هبلق يف ناك يأ :ش

 مل :هلوق ىلإ هب راشأ «هذهو :خسنلا ضعب يفو :ش ( اذهو ) :م . اهيلإ رظنلا هل زوجي ال ينعي

 . ةأرملا فالخب ةروصلا هذه يف اهيلإ هرظن ميرحت يأ :ش ( ميرحتلا ىلإ ةراشإ ) :م رظني

 ضغو اًمارم لجرلا ىلإ رظنلا ناك ثيح ةأرملاو لجرلا نيب يأ :ش ( قرفلا هجوو ) :م
 نم ققحتملا بلاخلا يأ :ش ( ًرابتعا ققحتملاك وهو ةبلاغ نهيلع ةوهشلا نأ ) :م وه بحتسم اهرصب

 بناجو لجرلا بناج نم يآ :ش ( نيبناجلا يف ةدوجوم ةوهشلا تناك لجرلا ىهتشا اذإف ) :م

 ةبلغلا رابتعاب ققحتملاكف ةأرملا بناج نم امأو « اهدوجول ةقيقحف لجرلا بناج نم امأ « ةأرملا

 . حبقلا ةدايز ىلإ كلذ يضتقيف

 ةأرملا نم ةوهشلا تدجو اذإ ركذ امك رمألا سيل ينعي :ش ( ةأرملا تهتشا اذإ كلذك الو ) :م

 ًارابتعا امأو رهاظف ةقيقح امأ :ش ( ؟رابتعاو ةقيقح هبناج يف ةدوجوم ريغ ةوهشلا نأل ) :م ةقيقح

 ةدايز ىلإ يدؤي الف :ش ( دحاو بناج نم ) :م ةوهشلا يأ :ش ( تناكف ) :م هيف ةوهشلا ةباغ مدعلف

 كلذكف :ش ( دحاو بناج نم ققحتملا نم ىوقأ مرحملا ىلإ ءاضفإلا يف نيبناجلا نم ققحتملاو) :م
 . لجرلا بناج يف ةمرحلابو ةأرملا بناج يف ناسحتسالا اهل اولاق

 لاق يأ :ش ( لجرلا نم هيلإ رظني نأ لجرلل زوجي ام ىلإ ةأرملا نم ةآرملا رظنتو : لاق ) :م

 حرش يف ققحتملاك بلاغلاو « ابلاغ ةوهشلا مادعناو ةسناجملا دوجول : - هللا همحر - يرودقلا

 . هيلإ ةرورض ال هنإ : لاقو سانلا ضعب ههركو « « يفاكلا»

 زجي مل ولف اهيلع نلخدي ءاسنلاو اهسفن يف لمعت نأو مامحلا لوحخد ىلإ جاتحت دارملا : انلق

 . لجرلا ىلإ لجرلا رظن يف امك زاوجلاب انلقف سانلا ىلع رمألا قييضت ىلإ ىدأل كلذ
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 تققحت دق ةرورضلا اذكو « لجرلا ىلإ لجرلا رظن يف امك اًبلاغ ةوهشلا مادعناو ةسناجملا دوجول
 لجرلا رظنك ةأرملا ىلإ ةأرملا رظن نأ :-هللا همحر - ةفينح يبأ نعو . نهنيب اميف فاشكنالا ىلإ

 لاغتشالل فاشكنالا ةدايز ىلإ نوجاتسحي لاجرلا نأل ؛ لجرلا ىلإ اهرظن فالخب « همراحم ىلإ
 اذهو ءاهجرف ىلإ هتجوزو هل لحت يتلا هتمأ نم لجرلا رظنيو : لاق .حصأ لوألاو « لامعألاب

 . ةوهش ريغو ةوهش نع اهندب رئاس ىلإ رظنلا يف قالطإ

 دق ةرورضلا اذكو ‹ لجرلا ىلإ لجرلا رظن يف امك ابلاغ ةوهشلا مادعناو ةسناجملا دوجول ) :م

 اهلسغك راصف مامحلا يف يأ : - هللا همحر - يكاكلا لاق :ش ( نهنيب امیف فاشکنالا ىلإ تققحت

 نع ءاسللا ىهن ب هنأل « مامحلا يف لوخدلا نع نعني سانلا ضعب نعو « اهتوم دعباهب
 . رزم ريغو رزم تامامحلا يف لوخدلا

 ةجاح قوف لوحخدلل نهتجاحو « ءاسنلل تامامحلا ءانب نادلبلا عيمج يف رهاظ فرعلا : الق
 ‹ راهنألاو ضايحلا يف لاستغالا نم نكمتم لجرلا نإف « دربلا مايأ يف صوصخل ا ىلع لاجرلا
 . ( طوسبملا » يف اذك جوحأ اهيلإ ةآرملاو ةنيزلا لصحت لوخدلا نم دوصقملا نألو . ال ةأرملاو

 ينعي :ش ( همراحم ىلإ لجرلا رظنك ةأرملا ىلإ ةأرملا رظن نأ : - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو ) :م

 ةأرملا رظن فالخب يأ لجرلا ىلإ اهرظن فالخب اًضيأ اهنطبو اهرهظ ىلإ ةأرملا ىلإ ةأرملا رظنت ال
 ىلإ ةآرملا رظن فالخب يأ :ش ( لجرلا ىلإ اهرظن فالخب ) اًسضيآ اهنطبو اهرهظ ىلإ ةأرملا ىلإ
 فاشكنالا ةدايز ىلإ نوجاتحي لاجرلا نأل ) :م هنطبو لجرلا رهظ ىلإ اهرظن زاج ثيح لجرلا
 رمألا قيضي الئل اهنطبو ةأرملا رهظ ىلإ ةأرملا رظن زاوج وهو :ش ( حصأ لوألاو لامعألاب لاغتشالل

 . سانلا ىلع

 اذهو) :م يرودقلا لاق يأ :ش ( اهجرف ىلإ هتجوزو هل لحت يتلا هتمأ نم لجرلا رظنيو : لاق ) :م
 اهندب رثاس ىلإ ) :م لجرلا رظن يف قالطإ - هللا همحر - يرودقلا لوق يأ :ش ( رظنلا يف قالطإ

 هدانسإب « هحيحص) يف يراخبلا هاور اب كلذ يف يزارتألا لدتساو :ش ( ةوهش ريغو ةوهش نع

 ءانإ نم يي يبنلاو انأ لستغأ تنك : تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع ةورع ىلإ
 مل رظنلا زجي مل ولف « ًالطر رشع ةتس عسي لايكم قرفلاو . قرفلا هل لاقي حدق, نم دحاو
 . دحاو ناکم يف ادرجتي

 انوكي نآ راوجب لباقم امهلاستغا نوكي نأ مزليال هنأل « اذهب لالدتسالا متي ال : تلق

 لجر  ةرذع يبآ نع دادش نب هللا دبع نع ةملس نب دامح قيرط نم )١۳۹/١( دمحأ مامإلا هجرحخأ : حيحص (۱)

 صخر مث ءاسنلاو لاجرلل تامامحلا نع ا هللا لوسر ىهن : تلاق ةشئاع نع - ا يبنلا كردأ ناك

 . رزآملا يف لاجرلل
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 قوف ام نألو . « كتآرماو كتمأ نع الإ كرصب ضغ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيف لصألاو

 ىلإ امهنم دحاو لك رظني ال نأ ىلوألا نأ الإ ىلوأ رظنلاف « حابم نايشغلاو سيسملا نم كلذ

 الو ‹ عاطتسا ام رتتسيلف هلهآ مكدحأ ىتأ اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ هبحاص ةروع

 . ( ريعلا درجت نادرحتي

 ىلإ رظني ناك امهنم لک نأ ىلع كلذ لدي الف انملس نغلو « ةدحاو ةعاس يف نكلو نيبقاعتم

 لوسر ضبق : تلاق اهنآ :- اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع يور دقو فيكو « رحآلا جرف

 . هنم ر ملو ينم ري ملو يب هللا

 نم هتخأ يه يتلا ةمألاو ةيسوجلا ةمألا نع ازارتحا « هل لحت يتلا هتمأ نم : هلوقب ديقو

 . ريغلا ةمأك رظنلا يف امهمكح نأل « ةعاضرلا

 ىلع بجي امك بجاو : ةولخلا لاح ةروعلا رتس هجو يف : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 ىلإ هتجوزو هل لحت يتلا هتمأ نم لجرلا رظن زاوج يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م سانلا نيعأ

 . اهجرف

 هج رخأ ثيدحلا اذه :ش ( « كتأرماو كتمأ نع الإ كرصب ضغ :١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م

 ‹ ءاسن؟لا ةرشع» يف يئاسنلاو « «ناذئتسالا» يف يذمرتلاو < (مامحلا» يف دواد وبأ : ةعبرألا

 لوسر اي : تلق ةديح نب ةيواعمو هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب نع « «حاكنلا »يف ةجام نباو

 :لاق « كنيي تكلم ام وأ كتجوز نم الإ كتروع ظفحا » : لاق ؟ رذن امو اهنم يتأن ام انتاروع هللا

 ال نأ تعطتسا نإ » : لاق ؟ضعب يف مهضعب موقلا ناك ول تيأرأ : لب هللا لوسر اي تلق

 نأ قحأ هللا » : لاق ؟اًيلاحخ اندحأ ناك اذإ هللا لوسر اي : تلق : لاق « اهنيري الف دحأ اهنيري

 «سابللا يف كردتسملا» يف مكاحلا هاورو . نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . « سانلا نم ىيحتسي

 . هاجرخي ملو دانسأإلا حيحص :لاقو

 يأ ‹ لوقعم ليلداذه :ش ( ىلوآ رظنلاف «حابم نايشغلاو سيسملا نم كلذ قوف ام نألو ) :م

 . احابم نوكي نأ ىلوأ هنم ىندأ وه يذلا رظنلاف « حابم نايشغلاو عامحلا نم رظنلا قوف ام نألو

 اذ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هبحاص ةروع ىلإ امهنم دحاو لك رظني ال نأ ىلوألا نأ الإ ) :م

 نم ةسمحخ هاور ثيدحل ا اذه :ش ( « ريعلا درجت نادرجتي الو عاطتسا ام رتتسیلف هلهآ مکدحأ یتأ

 . مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا

 رتستلا : باب» حاكتلا يف )۱۹۲١( ةجام نبا (۲۹۰۸) يذمرتلا . هللا هظفح- ينابلألا خيشلا هنسح : نسح (۱)

 . هدج نع هيبآ نع ميکح نب زهب ةياور نم وهو )٤١۱۷( دواد وبآ « عامحجلا دنع
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 «٠ حاكنلا يف ةجام نبا هثيدح جرخأ « - هنبع هللا يضر - يملسلا دبع نب ةبتع : لوألا

 « ميكح نب صوحألا نع « ينادمهلا مساق نب ديلولا نع يطساولا بهو نب قاحسإ انثدح

 لاق : لاق ىملسلا هللا دبع نب ةبتع نع « يدع نب ىلعألا دبعو دعس نب دشارو هيبأ نع

 . '«ريعلا درجت درجتي الو رتتسيلف هلهأ مكدحأ ىتأ اذإ » : لک هللا لوسر

 نب نارمع نب دمحم انث ةبيش يبأ نب نامشع نب دمجم انثدح « همجعم ١ يف يناربطلا هاور

 نب ةبتع نع رماع نب هللا دبع نع ميكح نب صوحألا نع « ةرامع نب رشب انثدح « ىليل يبأ
 . دیع

 « ؛ءاسنلا ةرشع »يف يئاسنلا هثيدح جرخأ - هنع هللا ضر - سجرس نب هللا دبع : يناثلا

 نأ سجرس نب هللا دبع نع لوحألا مصاع نع دمحم نب ريهز نع نيمسلا هللا دبع نب ةقدص نع

 . « نيريعلا درجت نادرجتي الو اًئيش اهزجعو هزجع ىلع قليلف هلهأ مكدحأ ىنأ اذإ» : لاق يب يبنلا
 . فيعض ةقدصو « ركنم ثيدح : لاقو

 لوحألا مصاع نع « جيرج نبا نع « دمحم نب ريهز نع « لماکلا » يف يدع نبا هاورو

 هدعب ناطقلا نبا هلعأو « يوقلاب سيل هنإ : لاقو ةقدصب «هماكحأ» ىف قحلا دبع هلعأو « “هب

 يرتستلا قاحسإ نب نيسحلاانثدح « « همجعم »ىف ىناربطلا هاورو . فيعض هنإ : لاقو ريهزب

 لوحألا مصاع نع ريثك نب دابع انثدح « يئانهلا دابع نب دمحم انثدح ‹ مرخأ نب ديز انثدح
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 ةبيش يبأ نبا هثيدح جرخأ « - هنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع : ثلاثلا

 نع « همجعم) يف يناربطلاو « (امهيباتك» ىف يليقعلاو يدع نباو « « امهيدنسم» يف رازبلاو

 رازبلا لاقو ٠ يئاسنلا ظفلب اعوفرم هللا دبع نع « لئاو يبأ نع ٠ شمعألا نع « يلع نبا لدنم

 دنع ناك هنأ كيرش ركذو « هيفأطخأف يلع نب لدنم الإاذكه شمعألا نع هاور ملعنال :

 . ًالسرم ا يبنلا نع ةبالق يبأ نع مصاع هب ثدحف لدنمو مصاع هدنعو شمعألا

 هلعأو «كلذك هب مصاع نع يروثلا انثدح «« حاكنلا يف هفنصم » يف قازرلا دبع هاورو

 رهو ميكح نب صورحألا هيفو )٤١١( ةجام نبا فيعض . ينابلآلا خيشلا هفعضو « )۱۹۲١( ةجام نبا هاور (۱)

 . فيعض

 نييماشلا ةياور ببسب هفعضو يناسارخلا دمحم نب ريهز ةمجرت يف ۹۲۲۲ /۰)۳ لماکلا يف يدع نبا هاور ()

 . فيعض وهو يقشمدلا نيمسلا هللا دبع نب ةقدص وه هنع يوارلاو هنع

 . كورتم وهو يرصبلا ريثك نب دابع هيف (۴)
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 دورول نايسنلا ثروي كلذ نألو

 يب نبا لاقو - هللا همحر- يئاسنلاو يدعسلاو نيعم نبا نع هفيعضت دنسأو « لدن يدع نبا

 هيف بذك هنآ شمعألا نع يليقعلا لقنو لدنم هيف أطخأ : ةعرز وبأ : لاق : « هللع» يف متاح

 . ىهتنا ‹ ةبالق يبأ نع مصاع نع هب تربخأ انأ : لاقو « يلع نبا لدنم

 انثدح « ناسغ وبآ انثدح « زيزعلا دبع نب يلع انثدح « « همجعم » يف يناربطلا هاور : تلق

 ظفللاب اعوفرم - هنع هللا يضر- دوعسم نبا نع « لئاو يبأ نع ٠ شمعألا نع ليئارسإ

 © اوس روكذما

 انئدح دح «« طسوألا همجعم) يف يناربطلا جرخأ - هنع هللا يضر - ةريره وبأ : عبارلا

 لا درع ياا ۽ وپا نی یحی اتد رم يآ نب دیعس اشاد ٤ ةبغز نی دامس نیدمحأ

 يضر - ةريره يبأ نع « ةملس يبآ نع « ريشك يبأ نب ىيحي نع « بيسملا نبا نع رحز نبا
 تيحتسا رتتسب مل اذإ هنإف ؛ رتتسيلف هلهأ مكدحأ ىتأ اذإ » : طك هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا

 يف رازبلا هاورو . « بيصن هيف ناطيشلل ناك دلو امهنيب ناك اذإف « ناطيشلا يقبو تجرخف ةكئالملا

 سيل هدانسإ : لاقو « ميرم يبآ نب ديعس انثدح يناتسجسلا باطخلا نب رمع انثدح « « هدنسم)

 .  دانسإلا اذهب الإ -هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع وری هملعن الو يوقلاب

 انثدح «همجعم» يف يناربطلا هثيدح جرخأ - هنع ىلاعت هللا يضر - ةمامأ وبأ : سماح ا

 ميلس نع « نادعم نب ريفع انثدح « ةريغم ا وبأ انثدح « يطوحلا ةدحت نب باهولا دبع نب دمحأ

 درجت نادرجتي الو ارتتسيلف هلهأ دحأ ىتأ اذإ :  لب هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ ىبأ نع رماع نبا

 ۰ . "۲ نيريعلا

 وهو -ةلمهم ءار هرخآ يفو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب - ريعلا : هلوق
 وه : ليقو « رعشلاو باعلألا نم رتس عون يلهألا يف نأل « هركذب صخو « يشحولا رامحل ا

 ظفلب ضعبلا ةياور يفو « دحاولا ظفلب مهضعب ةياور يف عقو ىرتامكاذهو « اًضيأ يلهألا

 . ةينثتلا

 دورول ) :م نايسنلا ثروي جرفلا ىلإ رظنلا نألو يأ :ش ( نايسنلا ثروي كلذ نألو ) :م

 . (۲۹۳/۲) «دئاوزلا عمجم» عجار (۱)

 يفو فيعض رازبلا دانسإو « طسوألا» يف ف يناربطلاو رازبلا هأور : YAT) /4( «عمجملا» يف ذ يمثيهلا لاق (۲)

 . همجرت نم دجأ ملو ريثك يبأ نب ىيحي بحاص بيث ا وب يناربطلا دنس
 . فيعض وهو نادعم نب ریفع هيف : تلق (۳)
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 ىنعم ليصحت يف غلبأ نوكيل رظني نأ ىلوألا : لوقي - امهنع هللا يضر - رمع نبا ناكو « رثألا
 . ةذللا

 .هتروع ىلإ رظنلا رثكأ نم » : لاق هنأ - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نع يورام وهو :ش (رثألا

 ناشيدح درو دقو . لقنلا بابر نم هركذ نم رأ ملو « انبتك يف ركذ اذكه « نايسنلاب بقوع
 ٤ “«لماكلا» يف يدع نبا١ [هجرخأ] مهدحأ ‹هجرخأ اذكه ىمعلا ثروي هنأب : نافيعض

 : لاق سابع نبا نع «ءاطع نع « جيرج نبا نع « ةيقب نع ٠ ءافعضلا » باتك يف نابح نباو
 <« ىمعلا ثروي كلذ نإف اهجرف ىلإ رظني الف هتجوز مكدحأ عماج اذإ ١ : ي هللا لوسر لاق

 . ةيقب تاركنم نم هالعجو

 ناك : نابح نبا لاق : لاقو ‹ « تاعوضوملا » يف يزوجلا نبا هاور يدع نبا قيرط نمو

 هنووسيو هثيدح نم ءافعضلا نوطقسي باحصأ هل ناكو « سلديو تاقثو نيباذك نع يوري ةيقب

 اذهو هب قزتلاف هنع سلد مث « جيرج نبا نع ءافعضلا ضعب نم اذه عمس نوكي نأ هبشيف

 . عوضوم

 ثيدح اذه : لاقف ثيدحلا اذه نع يبأ تلأس :« للعلا » باتك يف متاح يبأ نبا لاقو

 . سلدي ناك ةيقبو عوضوم

 انث «يدزألا حتفلا يبأ قيرط نم « تاعوضوملا » يف يزوجلا نبا هاور رخآلا ثيدحلاو

 نمحرلا دبع نب دمحم انثدح يبايرفلا دمحم نب ميهاربإ انثدح « يسدقملا ىيحي نب ايركز

 : هل هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع «يربقملا ديعس نع « مادك نب رفعج نع « يريشقلا
 مث . < سرخلا ثروي هنإف مالكلا رشكي الو ‹ ىمعلا ثروي هنإف جرفلا ىلإ رظني الف مكدحأ عماج اذإ »

 . طقاس يبايرفلا فسوي نب دمحم نب ميهاربإ : يدزألا لاق :لاق

 ىنعم ليصحت يف غلبآ نوكيل رظني نأ ىلوألا » : لوقي - امهنع هللا يضر - رمع نبأ ناكو ) :م

 . فيعض دنسب الو حيحص دنسب ال ًالصأ رمع نبا نع تبثی مل اذه :ش («ةذللا

 سمت يهو هتأرما جرف سي لجرلا نع ةفينح ابأ تلأس : - هللا همحر - فسوي يبأ نعو

 يفاذك . «رجألا مظعي نأ وجرأل ينإ » : لاق . اًسأب كلذب ىرتامفامهيلع كرحتيل هجرف
 نود ةمألا ةنياعمب ةحوكنملا ءطوب سأب ال : يزارلا ركب وبأ لاق . قيرافتلا عيمج يفو «ةريخذلا»

 دمحم هرك : ٠ ةميقلا » يفو . نوملعي ال مهنأ نظ اذإ ماين موق هعمو ءطولاب سآب الو «سكعلا

 جیرج نباو ةيقب نيب نوكت نأ هبشي : لاق مث . ةيقب ىلع هرکنتساو ۷١( /۲) «لماکلا» يف يدمج نبا هاور (۱)

 . ءافعضلا ضعب وأ نيلوهجملا ضعب
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 الو ‹ نيدضعلاو نيقاسلاوردصلاو سأرلاو هجولا ىلإ همراحم تاوذ نم لجرلا رظنيو : لاق

 4 نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبي الو :  ىلاعت هلوق هيف لصألاو « اهذخفو اهنطبو اهرهظ ىلإ رظني

 ۰ ةنيزلا عضاوم ملعأ هللاو دارملاو « ةيآلا

 : فسوي وبأ لاقو . ىرخألا ىأرمب امهادحإ ًأطيو دحاو شارف يف نيتمألاو نيتآرملا نيب عمجلا

 . هب سأب ال

 :ش ( نيدضعلاو نيقاسلاو ردصلاو سأرلاو هجولا ىلإ همراحم تاوذ نم لجرلا رظنيو : لاق ) :م

 ال : نسجل نب دمحم لاق : (هرصتخم ١ يف يخركلا لاقو :- هللا همحر - يرودقلا لاق يأ

 نم مرحم لك نمو « هنم مرحم محر تاذ لك نمو ةغلابلا هتخأو همأ نم لجرلا رظني نأب سأب

 محر امهنيب نکی مل نِإو هنبا حاکن وأ هیبأو هنبا ءطوب مرح ام كلذكو « ءطو وأ حاكن وأ عاضر

 .اهمدقو « اهقاسو « اهدضعو ءاهيدث ىلإو « اهردص ىلإو « اهرعش ىلإ

 زواجي ىتح اهترس نيب ام ىلإ الو « اهرهظ ىلإ الو « اهنطب ىلإ رظني نأ يغبني الو

 ناك نإ كلذكو « كلذ ىلإ رظني نأ هل سيلف ةوهشب كلذ نم ءيش ىلإ رظني ناك نإو « ةبكرلا

 . ساب الف هسفن ىلع نمأ نإو ‹ هرصب ضغی نآ هل يغبنيف . یهتشا رظن نإ هنأ هیأر ربکأ

 ىلع فاخ نإف « هريغ مرحم ال هعم رفاست وأ « هل اًمرحم نوکیو اهب رفاسي نأ سأب الو
 الو ‹ تیب يف هعم ولخت نأ هنم كلذ تفاح نإ اهل يغبني الو « اهب ولخي الو اهعم رفاسي ال هسفن

 لكو . اهب رفسلاو اهعم ةولخلاب سأب الف امهيأر ربكأ ةبلغ ناك وأ « كلذ انمأ اذإف هعم رفاست
 نم سب الف « مرحم تاذ نم وأ هتمآ نم هيلإ رظنلاب سأب ال ام كل تفصو يذلا اذه نم ءيش

 كلذ زمغي وأ « اهلجرو اهقاس سيو « هنهديو هلبقيو اهسأر رعش سي نأ سأب الو « اهنم هسم

 . اهفكو اهعارذو اههجوو اهدضعو اهيدلو اهردص سيو « اهنم

 اهلمح ىلإ جاتحاو ةدرجم ريغ تناك نإو ادرجم ناك اذإ هيلإ رظنلا انهرك ام سي نأ هركيو

 يهتشي نآ فاخي ناک نِإو « اهرهظو اهنطب ذخأيو « اهلزنيو اهلمحي نأ سأب الف « اهب لوزنلاو

 . ىهتنا «هدهجيو كلذ بسحتي هيآر ربكأ ةبلغ ناك وأ كلذ نم ايش سي نأ

 همحر- يعفاشلا لاقو . اهسم زوجي ال اذكو :ش ( اهذخفو اهنطبو اهرهظ ىلإ رظني الو ) :م

 الو : لاق ثيح هباحصأ نم نيسح يضاقلا لاق انلوقبو . اهسم زوجي : « يدقلا» يف - هللا

 . هقح يف ةروع نكي ملنإو محرلا تاذ سي نأ زوجي

 : ىلاعت هلوق ) :م . زجي ملام زاوج مدعو زاج ام زاوج يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م

 لحلم ا دارأو لاحل ا ركذ :ش ( ةنيزلا عضاوم ملعأ هللاو دارملاو ةيآلا € نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبيالو)

 م ىلوآ لصخملا ءادبإف هنع اًيهنم ناك اذإ ًالصفنم ناك ءادبإلا نأل « ءادبإلا نع يهنلا يف ةغلابم
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 ر لک نا د ماو قتلو نالو د ھاسا کا يف لاسو ن کا یش رکا یھ

 لخدي ضعبلا نألو ةنيزلا عض داوم تسيل اهنأل ؛ ذخفلاو نطبلاو رهظلا فالخب « ةنيزلا عض

 ا لک نام یم ا ی ایسی یا ارل اشسا لالما رغ م شعلا لع

 ‹ جرحلا ىلإ ىدأ عضاوملا هذه ىلإ

 سأرلاو هجولا نم يرودمقلا هركذ يتلا يه ةنيزلا عض داوم يآ :ش ( باتكلا يف انركذ ام يهو )

 . نيدضعلاو نيقاسلاو ردصلاو

 لك نأل ؛ مدقلاو قنعلاو نذألاو دعاسلا ) :م ةنيزلا عض اوم يف يآ :ش ( كلذ يف لخديو ) : م

 ‹صاقعلا عضوم رعشلاو « ليلكإلاو جاتلا عضوم هنألف سأرلا امأ ٤ :ش ( ةنيزلا عضاوم كلذ

 ‹ جلمدلا عضوم دضعلاو « طرقلا عض دوم نذألاو « كلذك ردصلاو « ةدالقلا عضوم قتنعلاو

 مدقلاو « لاخلخلا عضوم قاسلاو « باضخلاو متاخلا عضوم فكلاو « راوسلا عضوم دعاسلاو

 عضاوملا هذه يف امك « ليمارقلا عضوم هنأل « اهرهظ ىلإ رظني نآ يغبني : تلق نإف

 اهرهظو اهنطب ىلع عقاولا اهبوث ىلإ رظنلا زوجي الو « ةداع سابللا قوف ليمارقلا : تلق

 :ش ( ةنيزلا عضاوم تسيل اهنأل ؛ ذخفلاو نطبلاو رهظلا فالخب ) :م مراحملا نع ًالضف يبنجألل

 . كلذ ىلإ رظنلا يف ذ ةرورض ال هنألو « ةنطابلا الو ةرهاظلا

 رهظي ال يأ ( نهتلوعبلالإ نهتتيز نيدبي الو :  ىلاعتو هناحبس هلوق ىنعم نأ ملعا مث

 نهؤابآ وأ جوزلا وهو لعب عمج ةلوعبلاو . نهجاوزأل الإ ةنطابلاو ةرهاظلا نهتنيز عضاوم
 وأ لزاونلا مهيف لخديو « نهئانبأ وأ « مراحم اوراص دقو نهتلوعب ءابآو دادجألا يف لخديو

 لزاون نهيف لخديو «نهتاوخأ ينب وأ « نهناوخإ وأ « اًضيأ مراحم اوراص دقف نهتلوعب ءانبأ

 مامعألا نم مراحل رئاس يف تبث مراحلملا ءالؤه يف تبث اذإو « اًضيأ تاوحألاو ةوخإلا

 . «ريسيتلا» يف اذك مهرئاس ىلع هيبنت مهضعب ركذ نأل « عاضرلاب مراحملا يفو « ناوخإلاو

 ضعب ىلع مهضعب لخدي مراحملا ضعب نألو يأ :ش ( ضعبلا ىلع لخدي ضعبلا نألو ) :م
 بايث يف ) :م اهتيب يف ةدعاق ةأرملا نآ لاحلاو يأ :ش (اهتيب يف ةأرملاو ‹ ماشتحاو ناذفتسا ريغ نم ) :م

 : يعمصألا نعو ءاهحتفو ميلا رسكب ةنهملاو ءاهناقلخو اهتمدخ بايٹ يف يأ :ش ( ةداع اهتنهم

 اهندب عيمجل رتست ال ةنهملا بايث نأل :ش (جرحلا ىلإ ىدأ عضاوملا هذه ىلإ رظنلا مرح ولف ) :م

 . ةميظع ةقشمو جرح اهيلإ رظنلا رحت يفف ءاهيف اهتيب لامعأ يف اهنأل
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 ‹ ةداع فشكنت ال اهنأل ؛ اهءارو ام فالخب ىهتشت املقف « ةدبؤملا ةمرحلل لقت ةبغرلا اذكو

 ةرهاصملاو عاضرلاك بسب وأ ناك بسنب ديبأتلا ىلع اهنيبو هنيب ةحكانملا زوجت ال نم مرحملاو

 سأب الو : لاق . انيب ال حصألا يف حافس وأ حاكلب ةرهاصملا تناك ءاوسو . هيف نيينعملا دوجول

 اهنم هيلإ رظني نأ زاج ام سي نأب

 عيطلاو نيدلا بابرأ دنع ةيلكلاب ًالصأ مدعني لب ىهتشت ةشت ام :ش (لقت ةبغرلااذكو ) :م

 ءارو ام يأ :ش (اهءارو ام فالخب ) : :م مرحي الف :ش ( ىهتشت املقف « ةدبؤملا ةمرحلل ) :م ميلسلا

 مرحملاو ) : :م اجرح اهيلإ رظنلا عنم يف نوكي الف :ش (ةداع فشكنت ال اهنأل ) :م ةروكذملا عضاوملا

 بيس وأ ناك بسنب ديبأتلا ىلع ) :م ةآرملاو لجرلا نيب يأ :ش (اهنيبو هنيب ةحكانملا زوجت ال نم

 . ةبغرلا ةلقو « جرحلا نيينعملاب دارأو «مرحملا يف يأ :ش (هيق نيينعملا دوجول ةرهاصملاو عاضرلاك

 لوخدلا زاوجب عاضرلا نم همأ تيب نم قرس اذإ نم عطقي ال نأ يغبني اذه ىلعف : تلق نإق

 . زرا يف ناصقن عقوف ناذئتساو ماشتحا ريغ نم

 ركذ . عونممف ناذئتساو ماشتحا ريغ نم لوخدلا زاوج امأو «ضعبلا دنع عطقي ال : تلق

 نوعطقي اذهلو ناذئتسا ريغ نم لوخدلا مهل نوكي ال عاضرلا ةهج نم مراحملا نأ هداز رهاوخ

 نع هب زرتحا :ش ( حصألا يف ) :م انز يأ :ش ( حافس وأ حاكنب ةرهاصملا تناك ءاوسو ) :م

 توبث نأل ؛سملاو رظنلا لحي ال انزلاب ةرهاصملا ةمرح تناك اذإ : اولاق مهنإف خئاشملا ضعب لوق

 . ةمعنلا قيرطب ال ينازلا ىلع ةبوقعلا قيرطب ةمرحلا
 لوق ىلإ هب راشآ :ش ( انمي ا۵ ) :م ديبأتلا ىلع ةمرح هنأل كلذب سأب ال هنأ : حصألاو

 مرح ولف « ةبغرلا للعت ةيمرحملابو تناك ام فيك ةيمرحملا تبث ةرهاصملاب نأل ؛نيينعملا دوجول

 . جرحلا ىلإ ىدأل رظنلا

 ساب ال يآ « يرودقلا لاق يأ :ش ( اهنم هيلإ رظني نأ هل زاج ام س ناب ساب الو : لاق ) :م

 تلاق هبو «مراحلملا تاوذ نم عضوملا كلذ ىلإ رظنلا هل زوجي يذلا عضوملا سي نأ لجرلل

 يف ةروع نكت مل نإو ءاهسم زوجي ال : يعفاشلا باحصأ نم نيسح يضاقلا لاقو . ةثالثلا

 . ةلتفلا فوخ نم هيف امل هقح

 اهنم دجأ» : لوقيو - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةمطاف سأر لبقي ناك ةا هنأ يور ام انلو

 - يلع نب نسحلا نعو . اهسأر لبقو « اهقناعف اهب أدب رفس نم مدق اذإ ناكو ء٤ ةنجلا عير

 = لاق : لاق كلام نب دعس ثيدح نم ۱٦۹( /۳) -اهنع هللا يضر- ةمطاف بقانم يف مكاحلا هجرخأ : فیعض ()

1oo 



 ثيح اهيفكو ةيبنجألا هجو فالخب « ةيمرحملل ةوهشلا ةلقو ةرفاسملا يف كلذ ىلإ ةجاحلا ققحتل
 هسفن ىلع وأ اهيلع فاخي ناك اذإ الإ ةلماكتم ةوهشلا نأل ؛ رظنلا حيبأ نإو « سملا حابي ال
 ‹ رظنلا امهانزو ‹ ناينزت نانيعلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل سي الو رظني ال ذئنيحف ةوهشلا

 .«شطبلا امهانزو « ناينزت ناديلاو

 . همآ سأر لبقي ناک هنآ : - امهنع یلاعت هللا يضر

 نب دمحم نعو : «يفاكلا حرش» يفو . همأ رعش طش ناک هنآ : ةيفلحلا نبا دمحم نعو

 . هتليلب يتليل نوكت نأ بحأ امو « يلصي يخأ تابو «يمأ لجر زمغأ تب : لاق هنأ ردكنملا

 اهباكرإ ىلإ جاتحي هنأل ؛ ةرفاسملا يف سملا يأ :ش (ةرفاسملا يف كلذ ىلإ ةجاحلا ققحتل ) :م

 ققحتت ارو «اًضيأ رضحلا يف الإو « ةبلغلا رابتعاب ةرفاسملا صيصختو . اهتمدخو اهلازنإو
 . ةجاحلا

 فالخب ) :م ةيمرحملا ققحت لجأل ةوهشلا ةلق ققحتلو يأ :ش ( ةيمرحملل ةوهشلا ةلقو ) م
 سملازوج ولف :ش ( ةلماكتم ةوهشلا نأل ؛رظنلا حيبأ نإو « سملا حابي ال ثيح اهيفكو ةيبنجألا هجو

 اذه :ش (سمي الو رظني ال ذئنيحف ةوهشلا هسفن ىلع وأ اهيلع فاخي ناك اذإ الإ ) :م داسفلا ىلإ ىدأ
 .خلإ . همراحم تاوذ نم لجرلا رظنيو : هلوق نم ینئتسا

 ءانثتسا ناك اذإ هنأل ؛رظن هيفو سأب الو : هلوق نم ءانثتسا اذه : «ةيانعلا» بحاص لاقو
 ال فوخلا دنع لب «كلذك سيلو «رظنلا زوجي نكلو «فوخلا دنع سملا زوجي ال نأ مزلي اذه نم
 ام ىلع ءانفتسالا ناك اذإ سي الو رظني ال ذعنيحف : هلوقب فنصملا حرص امك «ءامهالك زوجي
 ىفتنا اذإف « رظني ال فاح اذإ الإ اذكو « اذك ىلإ همراحم تاوذ نم لجرلا رظن زوجي ءانركذ
 . داسفلا يف عوقولا نع ارذح كلذو « ىلوألا قيرطب سملاف فوخلا دنع رظنلا

 امهانزو ناينزت ناديلاو ءرظنلا امهانزو « ناينزت نانيعلا ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م
 يبأ نع «حلاص يبأ نب ليهس نع «ردقلا باتك» يف ملسم هجرخآ ثيدحلا اذه :ش («شطبلا
 انزلا نم هبيصن مدآ نبا ىلع بتك هللا نإ» : لاق هي يبنلا نع « - هنع ىلاعت هللا يضر - ةريره

 ينزي ناسللاو «عامتسالا امهانزو ناينزت نانذألاو ءرظنلا امهانزو ناينزت نانيعلاف « ةلاحم ال كلذ كردم

 ‹ ىنمتيو ىوهي بلقلاو «يشملا امهانزو ناينزت نالجرلاو ‹ شطبلا امهانزو ناينزت ناديلاو «مالكلا هانزو

 تقلعف « يب يرسأ ةليل اهتلكأف ةنجلا نم ةلجرفسب- مالسلاو ةالصلا هيلع- ليربج يناتآ » ل هللا لوسر =

 تاقث هتاور نم نوقابلاو « لوهجم برح نب باهشو « نتملاو داتسإلا بيرغ ثيدح اذه : لاق مث
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 ةالصلا هيلع هلوقل نهب ةرفاسملاو ةولخلاب ساب الو « بنتجيف ظلغأ مراحملا تاوذب انزلا ةمرحو

 . ٠ اهنم مرحم محر وذ وأ ‹ اهجوز اهعمو الإ اهيلايلو مايأ ةئالث قوف ةأرملا رفاست ال » : مالسلاو

 . (هبذكي وأ جرفلا كلذ قدصيو

 تيأر ام : لاق - امنع یلاعت هللا يضر - سابع نبا نع < هيف ملسمو «يراخبلا جرخأو

 انزلا نم هظح مدآ نبا ىلع بتك هللا نإ» : لاق اب يبنلا نأ ةريره وبأ لاق امن ممللاب هبشأ اًميش

 كلذ قدصي جرفلاو «يهتشتو ىنمت سفنلاو « قطنلا ناسللا انزو ‹ رظنلا نينيعلا انزف ةلاحم ال كلذ كردأ

 . هبذکی وأ

 هعقوي اجبر هنأل فوخلا دنع سملاو رظنلا يأ :ش (بنتجيف ظلغأ مراحملا تاوذب انزلا ةمرحو ) :م

 . ةيبنجألاب انزلا نم ظلغ مرحملاب انزلاو ءانزلا يف

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م همراحم تاوذب يأ :ش (نهب ةرفاسملاو ةولخلاب سأب الو ) :م

 ثيدحلا اذه :ش ( ٠ اهنم مرحم محر وذ وأ «ءاهجوز اهعمو الإ اهيلايلو مايأ ةلالث قوف ةأرملا رفاست ال»

 هللا لوسر لاق : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نع ةعزق نع ملسم هجرخآ

 . اتال : هل ظفل يفو « اهنم مرحم محر وذ وأ اهجوز اهعمو الإ مايأ ةثالث قوف ةأرملا رفاست ال : ةي

 - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان نعاجرخأو « نيموي : ظفلب يراخبلا هاورو
 ديعس يبأ نع اجرخأو « مايا ةثالث » : يراخبلل ظفل يفو . « ثالث قوف ةأرما رفاست ال » : اعوفرم

 ةريسم رفاست رخآلا مويلاو « هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال » : اعوفرم - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع

 ظفل يفو « « موي » : ظفل يفو «ةليل ةريسم» : ملسمل ظفل يفو . « اهيلع مرحم يذ عم الإ ةليلو موي

 ‹«(كردتسملا» يف مكاحلاو « «هحيحص» يف نابح نبا دنع يهو «اديرب» : -هللا همحر- دواد يبأل

 . نيابت تاياورلا هذه يف : «ننسلا رصتخم» يف يرذنملا لاقو . ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو

 تيقوت يفو :لاق مث ؛راثآلا يناعم حرش» يف اهلك تاياورلا هذه يواحطلا جرخأ دقو

 يبأو « ةفينح يبآ لوق اذهو ءاهفالخب ثالشلا نود ام لح ىلع ليلد ثالثلاب ةي هللا لوسر

 . هللا مهمحر - دمحمو « فسوي

 تفلتخاو .اهيلايلو مايأ ةثالث ةدم ةريسم مرحم الب اهترفاسم ةمرح ىلع راثآلا تقفتا دقو
 . ىهتنا . هيف فلتخملاب ذحألا نم ىلوأ هيلع قفتملاب ذخألاو ءاهنود اميف

 اهل زوجي ال : مهضعب لاق ثيح بابلا اذه يف ءاملعلا فالتخا ىلإ كلذب راشأ :تلق

 - هللا همحر - يواحطلا هاور اب كلذ يف اوجتحاو «محر يذب الإ اديعب وأ « اًيرقرفسلا

 - سابع نبا لاق :لوقي - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا یلوم دیعس يبآ ىلإ هدانسإب
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 .«ناطيشلا امهشلاث نإف « ليبسب اهنم سيل ةأرماب لجر نولخي ال الأ » : مالسلا ةالصلا هيلع هلوقو

 حر وذ اهعمو الإ ةارملا رفاست ال١ : لاقف سانلا يف اب هللا لوسر بطحخ : - امهنع هللا يضر

 . ( مرحم محر وذ اهعمو الإ اهيلع لخدي الو

 لاقو . هانركذ يذلا دواد يبأ ظفلب اوجتحاو «ديربلا نود رفس لك : مهضعب لاقو

 نأ اهل سيل ادعاصف اًموي رفس لكو «مرحم الب رفاست نأ اهلف مويلا نود رفس لك : مهضعب
 . هانركذ امك موي ةريسم ملسمل ظفلب اوجتحاو « مرحب الإ رفاست

 ظفلب اوجتحاو .مرحم رغب رفاست نأ اهلف نيتليل نود نوكي رفس لك : مهضعب لاقو
 .هانركذ امك «ثالثلا» ظفلب انباحصأ جتحاو « هانركذ يذلا « نيموي» : - هللا همحر - يراخبلا

 اًضيأ ثالثلا يف ةتباث ةرفاسملا ةمرح ذإ« ةلص «ثالث قوف» : هلوق يف «قوف» : ةملكو

 . «كرت ام الث نهلف نيتنثا قوف ءاسن نك نإف # : ىلاعتو هناحبس هلوقك راصف

 امهشلاث نإف ‹ ليبسب اهنم سيل ةأرماب لجر نولخي ال الا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ) :م

 ثيدح يف سيلو « - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج هاور ثيدحلا اذه :ش ( « ناطيشلا

 هثيدح جرخأ « - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع مهنم : !ليبسب اهنم سيل »: مهنم دحاو

 رمع نأ :رمع نب هللادبع نع « (ءاسنلا ةرشع» يف يئاسنلاو « «نتفلا لئاوأ» يف يذمرتلا

 انيف ماقامك «مكيف تمق سانلا اهيأ اي» : لاقو « ةيباحج اب بطحخ - هنع ىلاعت هللا يضر-

 ‹ لجرلا فلحي ىتح بذكلا وشفي مث « مهنولي نيذلا مث يباحصأب مكيصوأ ١ : لاقف ة5 هللا لوسر

 مكيلع ‹ ناطيشلا ام هلا ناك الإ ةأرماب لجر نولخي ال الأ دهسشي الو دهاشلا دهشتي «فلحتسي الو
 نسح ثيدح : لاقو '“ دعبأ نينثالا نم وهو « دحاولا عم ناطيشلا نإف « ةقرفلاو مكايإو « ةعامجلاب
 ۰ . بیرغ حیحص

 تکسو ««ملعلا باتک يف هکر دتسم» يف مکاحلاو « «هحیحصا يف نابح نبا هجرخأو

 «هركذف - هنع هللا يضر - رمع نع - هنع هللا يضر - صاقو يبأ نب دعس نع هداعأو . هنع

 . دانسإلا حيحص : لاقو

 دبع نع «هحيحص يفنابح نبا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر - ةرمس نب رباج مهنمو

 لجر نولخي الو» : يب يبنلا نع -هنع ىلاعت هللا يضر - ةرمس نب رباج نع ريمع نب كلا
 “۲ هلا ناطيشلا نإف ةأرماب

 . ( حيحصلا مقر ۸۷0۸ )۲۲٠۸/ يذمرتلا ‹ ينابلألا ةمالعلا هححص : حيحص (۱)

 . هسيلدت نم یشخیف نعنع دق وهو سلد ابرو هظفح ریغت هنأ الإ هیقف ةقث رهو ريمع نب كلملا دبع هيف : تلق (۲)

 . هنع هللا ىضر- رمع دنسم نم هلعجو (۲۹/۱) دمحآ هاورو
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 اهيلع وأ هسفن ىلع اهفاخ نإف ‹ ةوهشلا انمأ اذإ امهتحت ام نود ‹ اهنطبو اهرهظ ذخأيو « اهبايث

 کش وا اًتظ وأ اتقیت

 يف - هللا همحر - دمحأ هثيدح جرخأ « - هنع ىلاعت هللا يضر - ةعيبر نب رماع مهنمو

 . هوحن اعوفرم هيبأ نع «ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع « هللا ديبع نب مصاع نع «هدنسم»

 همجعم» يف يناربطلا هثيدح جرخأ - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نب هللا دبع مهنم و

 نبا نع « دهاجم نع « حيجن يبأ نبا نع « جيرج نبا نع « دمحم نب جاجح نع « « طسوألا

 . دمحم نب جاجح هب درفت :لاقو . ٩ هوحنب ًاعوفرم رمع

 «باتكلا ثيدح ىنعم وهو « ملسم هثيدح جرخآ « - هنع ىلاعت هللا يضر - رباج مهنمو

 . « مرحم اذ وأ اهحكان نوكي نأ الإ ةأرما دنع لجر نتيبي ال ) : ب هللا لوسر لاق : لاق

 ملاذإ « ةأرماب لجر نولخي ال » : لب هلوق نم دارملا يأ :ش (امرحم نكي مل اذإ دارملاو ) :م

 . امرحم لجرلا نكي

 تجاتحا نإف يأ :ش (اهبايث ءارو نم اهسي نأ ساب الف لازنإلاو باكرإلا ىلإ تجاتحا نإف ) :م

 جراخ نم سي نأب اهمرحمل سأب الف اهنع اهلزنيو ةبادلا ىلع اهبكري نم ىلإ رفسلا يف ةأرملا

 . اهبوث

 ‹بايثلا قوف هسم زوجي ال ثيح ةبكرلا ىلإ :ش (امهتحت ام نود اهنطبو اهرهظ ذخایو ) :م

 عيمج قح يف ةروع ةرسلا تحت ام نأل نطبلاو رهظلا سب عفترت يهو « ةرورضلل ةحابإلا نأل

 ‹ ىندألاب عفترت ةرورضلاو « ءاسنلا قح يف ةروعب اسيل امهنإف نطبلاو رهظلا فالخب «سانلا
 . (ةريخذلا» يف اذك « نيتمرحلا ءالعإإلا يف ةحابإلا تبثي الف

 اهفاخ نف ) :م اهنطبو اهرهظ ذخأي ال انمأي مل اذإ اهنأل :ش (ةوهشلا انمأ اذإ ) :م : هلوقب ديقو

 وأ اتقيت ) :م ةأرملا سفن ىلع وأ « هسفن ىلع ةوهشلا مرحملا فاح نإف يأ :ش (اهيلع وأ هسفن ىلع

 اذهب راشأو ‹ كشلا ثيح نم وأ « نظلا ثيح نم وأ « نيقيلا ثيح نم يأ :ش ( اکش وآ اًتظ

 وه كشلاو «حجارلا فرطلا نظلاو «مزاجلا رمألا وه نيقيلاو « فوخلادنع ءاوس لكلا نأ ىلإ

 . مهولا وه حوجرملا فرطلاو «نيفرطلا ءاوتسا

 نبا هللا دبع نب ميهاربإ نب هللا دبع هيفو «طسوألا »يف يناربطلا هاور )٥/ ۲۲١(: «عمجملا» يف يمثيهلا لاق (۱)

 . كورتم وهو يصيصلملا دلاخ
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 اهنكم مل نإو ءًالصأ كلذ نع عنتم اهسفنب بوكرلا اهنكمأ نإ مث . هدهجب كلذ بنجتيلف
 ردقب هبلق نع ةوهشلا عفدي بايثلا دجي مل نإو . اهوضع ةرارح هبيصت اليك بايشلاب فلكتي
 ؛ همراحم تاوذ نم هيلإ رظني نأ هل زوجي ام ىلإ هريغ ةكولمن نم لجرلا رظنيو : لاق . ناكمإلا

 يف تيبلا جراخ اهلاح راصف اهتنهم باي يف يهو « هفايضأ مدختو اهالوم جئاوحل جرخت اهنأل
 اذإ - هنع هللا يضر - رمع ناكو . براقألا مراحم قح يف ةلخاد ةأرملا لاحك بناجألا قح

 .رئارحلاب نيهبشتتأ رافد اي رامخلا كنع قلأ : لاقو « ةردلاب اهالع ةعنقتم ةيراج ىأر

 نع ازرحت هتقاطو هدهج ردقب سملا نم عنتميلف ذئنيحف يأ :ش ( هدهجب كلذ بنجتيلف ) :م

 . ةنتفلا يف عوقولا

 ىلع بوكرلا ةأرملا نكمأ نإ يآ :ش ( ًالصأ كلذ نع عنتمي اهسفنب بوكرلا اهنكمأ نإ مث ) :م

 . ةيلكلاب اهسم نع مرحملا لجرلا عني اهسفنب ةبادلا

 رودقم يف نکي مل نِٳ يآ :ش (اهوضع ةرارح هببصت اليك بايشلاب فلكتي اهنکم مل ناو ) :م
 اهمسج ةرارح نم ءيش هبيصي ال ىتح بايثلاب اهسم يف مرحملا فلكتي ءاهسفنب بوكرلا ةأرملا
 بايللا مرحملا دجي مل نإو يأ :ش ( ناكمإلا ردقب هبلق نع ةوهشلا عفدي بايثلا دجي مل نإو ) :م

 هبلق نع ةوهشلا عفدب نكلو « اهرمأ ربدتيو اهبكري « اهوضع ةرارح نم ءيش لوصو اهب عنتميل

 . ةرورضلل نكمأ امهم

 يأ :ش (همراحم تاوذ نم هيلإ رظني نأ هل زوجي ام ىلإ هريغ ةكولمن نم لجرلا رظنيو : لاق ) :م

 هجولا وهو همراحم ىلإ هنم رظني نأ زوجي امو : «هرصتخم» يف - هللا همحر - يرودقلا لاق

 . رمامك نادضعلاو « ناقاسلاو «ردصلاو « سأرلاو

 يهو « اهتمدخ يأ :ش (اهتنهم بايث يف يهو « هفايضأ مدختو اهالوم جئاوخځ جرخت اهنأل ) :م

 ةأرملا لاحك بناجألا قح يف تيبلا جراخ اهلاح راصف ) :م . ةمدخلا لجأل سبلت يتلا ةقلخلا بايثلا

 :م تيبلا لخاد ةرحلا ةأرملا لاحك بناجألا قح يف تيبلا جراخ ةمألا لاح راصف يآ :ش ( هلخاد

 نم ةروكذملا عضاوملا ىلإ اورظني نأ براقألاو مراحملل زوجي ثيح :ش (براقألا مراحم قح يف )

 . ةآرملا

 اي رامخلا كنع قلأ :لاقو «ةردلاب اهالع ةعنقتم ةيراج ىأر اذإ - هنع هللا يضر - رمع ناكو ) :م

 - ربع نأ : انعم = هللا هح = مالس نب ساقلا دییع ربآ یورو :یش (رتارطاب نیش راد

 اهبرضف «نالف لآ ةمأ :اولاقف « اهنع لأسف « ةمكمكم ةيراج ىأر - هنع ىلاعت هللا يضر

 . رئارحخلاب نيهبشتتأ ٠ عكل اي : لاقو « ةردلاب
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 ام الإ حابي هنإ : -هللا همحر - لتاقم نب دمحم هلوقي امل اًئالخ اهرهظو اهنطب ىلإ رظنلا لحي الو

 ‹ مراحملا يف امك ةرورض ال هنأل ؛ ةبكرلا ىلإ ةرسلا نود

 ةرمتخم ةأرما تجرخ : تلاق هتثدح ديبع يبأ تنب ةيفص نأ : عفان نع يقهيبلا جرخأو

 لجرل « نالفل ةيراج : ليقف ؟ ةأرملا هذه نم : - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع لاقف « ةببلجتم

 يرمخت نأ ىلع كلمح ام : اهل لاقف « - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةصفح ىلإ لسرأف « هتيب نم

 اوهبشت ال !؟تانصحللا نم الإ اهبسحأ ال « اهب عقأ نأ تممه ىتح «اهيببلجتو « ةمألا هذه

 . تانصحللاب ءامإإلا

 . يوق هدنس : «هرصتخم» يف يبهذلا لاقو

 . ةعنقم ىف ةففلتم يآ : ةعنقتم : هلوق

 ام : ةمجعملا ءاخلا رسكب : رامخلاو . ةردلاب اهسأر ىلع برض يآ : ةردلاب اهالع : هلوق

 نم ةتبنماي : ينعي « ةلمهملا لادلا حتفب رافد اي :هلوق ءاهبصعت يأ اهسأر ةأرملا هب رمخت

 . رسكلا ىلع ينبم لاعف نزو ىلع وهو « نتنلا وهورفدلا

 . بابلجلا ةسبال يأ : ةبباجتم . رامخلا ةسبال يأ : ةرمتخم : هلوق

 . رئارحلا نأش نم كلذو . ءىش اهنم ودبي ال اهبايث ىف ةففلتم ةعنقتم يأ : ةمكمكم : هلوق

 . ةيمست ىنعمب عاكل ىنعمب « انکل : هلوق

 الب ةمألا جرخت نأ ىأر هنأ : هقفلا نم ثيدحلا اذه يفو : - هللا همحر - ديبع وبأ لاقو

 - ميهاربإ لاق اذهلو . عانق الب ةالصلا يف نوكت نأ يغبنيف كلذك سانلل تزرب اذإف « عانق

 نبا نأ يور ام ًاضيأ هيلع لديو «قاوسألا ىلإ جرخت امك يلصت : ةمألا ةالص يف - هللا همحر

 . اورتشا : لاقو « اهعارذ اهردص يف برضف عابت ةيراجب رم - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع

 زمغتو اهتالوم جوز مدخت نأ ىلإ جاتحي لجرلا ةأرما ةمأ يف نأل « ةرورض سملا يفاذكو

 .ةحابإلا ىلإ ةرورضلا تسمق ىلوملا مدخت نأ ىلإ جاتحي نبالا ةمآ اذكو «هلجر

 ال ائالخ ) :م اهنطبو ةيبنجألا ةمألا رهظ ىلإ يأ :ش (اهرهظو اهنطب ىلإ رظنلا لحي الو ) :م

 يف اهمكح نأ دارأ :ش (ةبكرلا ىلإ ةرسلا نود ام الإ حابي هنأ : - هللا همحر - لتاقم نب دمحم هلوقي

 .هللا همحر- يزارلا لتاقم نب دمحم دنع لجرلا مكحك رظنلا

 لاق هنآ «-امهنع هللا يضر - سابع نبا نع انيور ال ‹ هبهذم رهاظ يف يعفاشلا لاق هبو

 لهآ لماعتلو « رازإلا عضوم الإ اهيلإ رظنيلف ةيراج يرتشي نآ دارأ نمو : ليوط ثيدح يف
 رظنلا يف ةرورض ال يأ :ش ( مراحملا يف امك ةرورض ال هنأل ):م : هلوقب هركذ ام انلو . نيمرحلا
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 دلولا مأو ةبناكملاو ةربدملا مظتنت ةكولمملا ةظفلو ءامإلا يف كلاذكو نهيف ةوهشلا ةلقل ىلوأ لب

 ةولخلا امآو . فرعام ىلع -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةبتاكملاك ةاعستسملاو « ةجاحلا ققحتل

 يفو . ةرورضلا مدعل حابب ال : ليق دقو « مراحملا يف امك حابي : ليق دقف « اهعم ةرفاسملاو اهب

 مراحملا تاوذ يفو ‹ نهيف ةرورضلا لصألا يف - هللا همحر- دمحم ربتعا لازنإلاو باكرإلا

 يف هركذ اذك ىهتشي نأ فاخ نإو ءارشلا دارأ اذإ كلذ سي نأب ساب الو : لاق . ةجاحلا درجم

 ۰ ۰ . ارصتخملا»

 ةلقل ) :م ةمألا يف يأ :ش (ىلوأ لب ) :م مراحملا يف ةرورض ال امك ةمألا نم نطبلاو « رهظلا ىلإ

 . ءامإلا يف ةوهشلا لامكو «مراحملا يف ةوهشلا ةلقل يأ :ش ( ءامإلا يف كلذكو ‹ نهيف ةوهشلا

 نم لجرلا رظنيو : هلوقب - هللا همحر - يرودقلا ةرابع يف يأ :ش ( ةكولمملا ةظفلو ) :م

 فالح الو . ةنقلا يف امك نهيف :ش (ةجاحلا ققحتل دلولا مأو ةبتاكملاو ةربدملا مظتنت ) :م هريغ ةكولمم

 . ةعفنم لصت ىتح ةرحلا لثم دلولا مأ نآ : - هللا همحر - نيريس نبا نعو . ةربدملا يف دحأل

 ىرحتي قاتعإلا هدنع نأل :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةبتاكم اك ةاعستسملاو ) :م

 باتك يف :ش ( فرعام ىلع ) :م -هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « نيد اهيلعو ةرح امهدنعو

 . قاتعإلا

 ( مراحملا يف امك حابي :ليق دقف اهعم ةرفاسملاو ) :م ريغلا ةمأب يأ :ش ( اهب ةولخلا امآو ) :م

 :ش ( ةرورضلا مدعل حابب ال : ليق دقو ) :م اهيلعو هيلع نمأ اذإ نكلو مراحملا يف حابي امك يأ :ش

 لصألا يف - هللا همحر - دمحم ربتعا لازنإلاو باكرإلا يفو ) :م اهعم رفسلا يف يبنجألل يأ

 اهقحليررضو ةقشمب الإ بوكرلا ىلع ةيبنجألا ةمألا ردقت مل اذإ ينعي :ش ( نهيق ةرورضلا
 يأ لصألا يف - هللا همحر - دمحم ربتعا : هلوق ىنعم وهو « اهب لزنيو ينبجألا اهبكري ذئنيحف

 . ءامإلا يف يأ نهيف ةرورضلا : « طوسبملا » يف

 . اهب عفدم ال يتلا ةرورضلا دارأ : - هللا همحر - يكاكلا لاق

 ةجاحلا درجم مراحملا تاوذ يف دمحم ربتعا يأ :ش ( ةجاحلا درجم مراحملا تاوذ يفو ) :م

 . ال و ةرورض اهلوزنو اهسفن بوكر يف ناك ءاوس لوزنلاو بوكرلا ىلإ اهتجاح درجمب ينعي

 فاخ نإو اهءارش دارأ اذإ اهيلإ رظنلا زوجي يتلا عضاوملا سي نأ يبنجألل سأب الو - هللا همحر

 يف - هللا همحر - يرودقلا ركذ اذك يأ :ش ( «رصتخملا» يق هركذ اذك ) :م ةوهشلا هسفن ىلع
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 يف رظنلا حابي : - هللا مهمحر - انخياشم لاق .لصفي ملو (ريغصلا عماجلا» يف اًضيأ قلطأو

 عون هنأل ؛ كلذ هيأر ربكأ ناك وأ ىهتشا اذإ سملا حابي الو ‹ ةرورضلل ىهتشا نإو ةلاحلا هذه

 ةمألا تضاح اذإو : لاق . ةوهشلا مدع طرشب سملاو رظنلا حابي ءارشلا ةلاح ريغ يفو « عاتمتسا

 نعو . ةروع اهنم نطبلاو رهظلا نأ انيب ال قفاوم اذهو تغلب : هانعمو ‹ دحاو رازإ يف ضرعت مل
 رازإ يف ضرعت ال ةغلابلاك يهف اهلثم عماجيو ىهتشت تناك اذإ اهنآ :- هللا همحر - دمحم

 . ءاهتشالا دوجول دحاو

 ‹ همدعو ءاهتشالا نيب ينعي :ش ( لصفي ملو ريغصلا عماجلا» يف اًصضيأ قلطأو ) :م ( هرصتخم)»

 يف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع « بوقعي نعدمحم نع : « عماجلا لصألا » يف لاق هنأل

 هلك كلذ ىلإ رظنيو « اهعارذو « اهردصو « اهقاس سي نأب سأب الف ةيراج ءارش ديري لجرلا
 . كلذ لمشي ظفللا قالطإ نأل ءاهتشالاب ءارشلا ديري نم زاوج ىلع لدف . ىهتنا «اًفوشکم

 ةرورضلل ىهتشا نإو ) :م ءارشلا ةلاح يأ :ش ( ةلاحلا هذه ىف رظنلا حابي : انخياشم لاق ) :م

 يأ :ش ( عاتمتسا عون هنأل ) :م ءاهتشالا يأ :ش ( كلذ هيأر ربكأ ناك وأ ىهتشا اذإ سما حابي الو

 ءارشلا دارأ نإو « مارح ةقيقح عامجلاو « ىنعم عامج ةوهشب سملا نأل « عاتمتسا عون سملا نأل

 تناك اذإف :ش ( ةوهشلا مدع طرشب سملاو رظنلا حابي ءارشلا ةلاح ريغ يفو ) :م . ىنعم عامجلااذكف

 : ريغصلا عماجلا» حرش يف - هللا همحر - مالسإلا رخف لاقو . كلذ نم ءيش حابي ال ةوهشب

 رظنلا نأل « كلذ نم ءيش سم باشلل هركي هنآ :دمحم نع - هللا همحر - يرودقلا ركذو

 . اهب رسني ملعلا ةرورضل اًسأب ةفينح وبأ ري ملو « ةيافك

 يف - هللا همحر - دمحم لاق يأ :ش ( دحاو رازإ يف ضرعت مل ةمألا تضاح اذإو : لاق ) :م

 : تضاح اذإو - هللا همحر - دمحم لوق ىنعم يآ :ش ( تغلب : هانعمو ):م . «ريغصلا عماحلا»

 . ةيانك فودرملا هب دارأف « غولبلا فيدر ضيحلا نأل كلذو « تخلب

 بلاغ نأل « ببسملا ىلع ببسلا قالطإ باب نم اذه : - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو

 . ضيح اب نهغولب

 . ةروعاهنطبو اهرهظ نأل صيمقلا سبلب رمؤت ينعي « دحاو رازإ يف ضرعت مل : هلوقو
 . ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم هب رتسي ام رازإلاب دارملاو

 اهنم نطبلاو رهظلا نأ انيب امل قفاوم ) :م دحاو رازإ يف اهضرع زاوج مدع يأ :ش ( اذهو ) :م

 . ةمألا نم يأ :ش (ةروع

 يف ضرعت ال ةغلابلاك يهف اهلثم عماجيو ىهتشت تناك اذإ اهنآ : - هللا همحر - دمحم نعو (:م

 الف ‹ اهلثم عماجي الو ىهتشت ال تناك اذإ انآ یلعاذھب هيف :ش ( ءاهتشالا دوجول دحاو رازإ
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 الف ةلثم ءاصخلا : - اهنع هللا يضر - ةشئاع لوقل لحفلاك ةيبنجألا ىلإ رظنلا يف ف يصخلاو : لاق

 ثنخلا اذكو « لزنيو قحاسي هنأل ؛ بوبجما اذكو « عماجي لحف هنألو ؛ هلبق مارح ناك ام حبيب

 . قساف لحف هنأل ؛ لاعفألا نم ءيدرلا يف

 . ءاهتشالا مدعل دحاو رازإ يف اهضرعب سأب

 :ادودم ءاصخ لحفلا تيصخ : لاق . هتيصخ عزن اذإ اصخ نم «نيتيصخلا عوزنم « يصخلاو

 : لوألا : فنصملا ىلع ناداريإ انهه :ش ( ةلثم ءاصخلا : - اهنع هللا يضر - ةشئاع هلوقل ) :م

 ‹ «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هج رخأ اغنإو - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع تبثي مل اذه نإ

 نع ليضف نبا دمحم نب طابسآ اشدح : لاقف -امهتع یلاعت هللا يضر = سابع نبا نع

 : الت مث ةلثم مئاهبلا ءاصحخ : لاق - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع « لجر نع « فرطم

 نب رهش نعو دهاجم نع « « هفنصم » يف قازرلا دبع هجرخأو . هللا قلخ نريغيلف مهنرمآلول

 . جحا باتک» يف ذ هركذ . « ةلثم ءاصخلا» : بشوح

 يصخلا رظن ن ىلع لدي ال ةلثم ءاصخلا نوك نإف « مكاعدم ىلع لدي ال اذه نأ : يناغلا

 هلوق . نيتلاحلا يف يصخلا ريغك راصف « ةدوجوم هتوهشو لحف هنأل « لحفلاك ةيبنجألا ىلإ

 . ميلا مضب هلوق ءاصح ةزمهلا ةدايزب ىصخأو هاصخ نم ءاخلا رسكب لاعف نزو ىلع : ءاصخلا

 نأ ينعي « هلبق اًمارح ناك ام ءاصخلا حيبي الف يأ :ش ( هلبق اًمارح ناک ام حیبی الف ) :م

 . . نيتلاحلا يف دوجوم مارحلا

 عامج عامجلا دشأ ليق ىتح عماجي لحف يصحخلا نألو يأ :ش ( عماجب لحف هنالو ) :م

 . رتفت ال هتلآ نأل « یصخلا

 اذك يأ « هعطقاذإ هبج نم « نيتيصخلاو ركذلا عوطقم وهو :ش ( بوبجملا اذكو) :م

 اذهبو «لازنإلا نم ينملا يأ :ش ( لزنيو قحاسي هنأل ) :م لحفلاك ةيبنجألا ىلإ رظنلا يف بوبجلا

 . ةدحاو ةلزنمب لحفلاو وه راصف « هنم هبسن تبث دلوب هتأرما تءاج ول

 نمألا عوقول ءاسنلاب طالتخالا انخئاشم ضعب صخر دقف هؤام فج دق اًبوبجم ناك نإو

 . صوصنلا مومعل لحي ال هنأ: حصألاو « هؤام فج يذلا

 نكي يذلا ثنخمل ف | هب دارأ :ش ( قساف لحف هنأل ؛ لاعفألا نم ءيدرلا يف ثنخمل د ااذكو):م
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 ال : لاقو . صنلاب ىنثتسم ريغصلا لفطلاو « هيف لزنملا هللا باتك مكحب هيف ذخؤي هنآ : لصاحلاو

 . اهنم هيلإ رظنلا يبنجألل زوجي ام ىلإ الإ هتديس نم رظني نأ كولمملل زوجي

 يهتشي الو « رسكت هناسل يفو « نيل هئاضعأ يف يذلا ثنخملا نأل « هب ديقو « هسفن نم هريغ

 ليوأت دحأ وهو داسفلا عم هلثم كرت يف انخئاشم ضعب صخر دق هنإف . ةنانع هبو ًالصأ ءاسنلا

 عنصي ام يردي ال يذلا هلبألا : دارملا ليقو « ( ةبرإلا يلوأ ريغ نيعباتلاوأ  ىلاعتو هناحبس هلوق
 . ةباغلا يف هنأ حصألاو « هنطب همه امنإ « ءاسنلاب

 يلوأ ريغ نيعباتلاوأ # : یلاعتو هناحبس هلوقو « مکحماذهو 4 مهراصبأ نم اوضىغي نینمؤملل

 - ةملس مأ اهمآ نع ةملس يبأ تنب بنيز نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ىلإ دنسم هريغو « يراخبلا
 نب هللا دبعل لوقي هعمسف ‹ ثنخم يدنعو يب يبنلا يلع لخد : تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر

 عبرأب لبقت اهنإف «ناليغ ةنباب كيلعف ادغ فئاطلا مكيلع هللا حتف نإ تيأرأ « هللا دبع اي : ةيمأ

 . ٠ مكيلع ءالؤه نلخدي ال » : يب يبنلا لاقو . نامشب ربدتو

 يف نكع عبرأ ينعي « نامشب ربدتو عبرأب لبقت :هلوق : «ثيدحلا بيرغ» يف ةديبع وبأ لاق

 طيحم اهنأل كلذو « عبرألا نكعلا هذه فارطأ ينعي نامشب ربدت هلوقو « نهب لبقت يهف « اهنطب

 رخآلا بناجلا نمو « فارطأ عبرأ بناجلا اذه نم « اهرخؤم نم نيفدرلاب تقحل ىتح نيبناجلاب

 . نامت هذهف « اهلثم

 . نمسلا

 : ليقو تيهب ثنخملا مسا نأ : - هللا همحر - جيرج نبا نع « يراخبلا حيحص ١ يفو

 . عفان همسا

 ؟ الئ يبنلا جاوزأ ىلع هلوخد هجو ناک ام : تلق ناف

 وأ :  ىلاعتو هناحبس هلوقل « لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ نم ب يبنلا دنع ناك : تلق

 يذلا فصو املف . هئاسن ىلع لخدي نأ يب هكرت ناك اذهبو € لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ نيعباتلا

 «هيف لزنملا ) :م . هلوخد نع ىهنو هجارخإب رمأو كئلوأ نم سيل هنأ ملع « ةأرملا نم فصو

 ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلا وأ # : ىلاعتو هناحبس هلوق وهو :ش ( صنلاب ىنتسم ريغصلا لفطلاو

 . 4 ءاسنلا تاروع

 :ش (اهنم هيلإ رظنلا يبنجألل زوجي ام ىلإ الإ هتبيس نم رظني نأ كولمملل زوجي ال : لاقو ) :م
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 هلوقل ؛ - هللا همحر - يعفاشلا يلوق دحأ وهو ‹ مرحملاك وه : - هللا همحر - كلام لاقو

 : انلو . ناذئتسا ريغ نم اهيلع هلوخدل ةققحتم ةجاحلا نألو . € نهناميأ تكلم ام وأ # : ىلاعت

 هنأل ؛ ةرصاق ةجاحلاو ةلمجلا يف حاكنلا زأوجل ةققحتم ةوهشلاو ‹ جوز الو مرحم ريغ لحف هنأ

 ةروس مكنرغت ال » : امهريغو نسحلاو ديعس لاق . ءامإلا صنلاب دارملاو ‹ تيبلا جراخ لمعي
 . « روكذلا نود ثانإلا يف اهنإف رولا

 ىلإ « اهنم» يف يذلاو . زوجي ام هلوق يف ام ىملإ عجري هيلإ يف ريمضلاو : يرودقلا لاق يأ

 . ةأرملا ىلإ يبنجألا نم يأ « اهيلإ هنم رظنلا » خسنلا ضعب يفو « ةديسلا

 يأ :ش ( -هللا همحر - يعفاشلا يلوق دحأ وهو « مرحم اك وه : - هللا همحر - كلام لاقو ) :م

 (4 نهنايأ تكلم ام وأ :  ىلاعت هلوقل ) :م مراحملاك خسنلا ضعب يفو « هتديس نم مرحملاك دبعلا

 . نهكيلام ىلإ نهتنيز عضاوم ءادبإ نهل لحيف ثانإلاو روكذلا لوانتت « ةماع ام ةملك نأل :ش

 ءهتديس ىلع دبعلا لوخدل يأ :ش ( ناذئتسا ريغ نم اهيلع هلوخدل ةققحتم ةجاحلا نألو ) :م

 . جرحلا ىلإ ىدأ رظنلا زجي مل ولف . كلذ وحنو « اهمدقو « اهرعش ةفشاك يهو

 ينعي :ش ( ةلمجلا يف حاكنلا زاوجل ةققحتم ةوهشلاو ‹ جوز الو مرحم ريغ لحف هنأ : انلو ) :م

 ‹ ديبأتلا ىلع ناك ام رظنلا لحم يف مرحتلا يف رثؤي يذلاو « ديبأتلل تسيل هيلع اهحاكن ةمرح

 ققحتلو داسفلا ىلإ نايعاد امهنأ ‹ اهتنيز عضاوم ىلإ رظنلاو « اهعم ةولخلا مرحف « دجوي ملو

 . هتالومو دبعلا يف ةوهشلا

 ةجاحلانألو : هلوق نع باوج اذه :ش ( تيبلا جراخ لمعي هنأل ؛ ةرصاق ةجاحلاو ) :م

 . هيلإ ةجاحلا سمت ملف « اًقرعو ةداع تببلا لخاد ال تيبلا رهاظ مدخي دبعلا نأ هريدقتو «ققحتت

 هنأ : هللا امهمحر يعفاشلاو كلام لالدتسا نع باوج اذه :ش ( ءامإلا صنلاب دارملاو ) :م

 . ناملغلا نود ام الإ € نهنايأ تكلم ام وأ ل : ىلاعت هلوق نم دارملا يأ

 امآ :ش ( روكذلا نود ثانإلا يف اهنإف رونلا ةروس مكنرغت ال : امهر يغو نسحلاو ديعس لاق ) :م

 ؟حاكنلا باتك يف هفنصم » يف - هللا همحر- ةبيش يبأ نبا هجرخآف - هللا همحر - ديعس لوق

 بيسملا نبا ديعس نع « قراط نع قاحسإ يبأ نبا نع سنوي انثدح « ةماسأ وبأ انثدح : لاقو

 . ديبعلا هب نعي ملو ءامإلا هب ينع اغنإ € مكنايآ تكلم ام الإ ةيآلا مكنرغت ال : لاق

 نع « ماشه نع ىلعألا دبع انثدح : لاقو هانعمب اًضيأ هجرخأف - يرصبلا نسحلا لوق امأو

 . اهنذإ ريغب هتالوم ىلع كولمملا لخدي نأ هرك هنآ : - هللا همحر - نسحلا

 نب رماع وهو - هللا همحر - يبعشلا لثم نسحلاو ديعس يبأ ريغ يأ « امهريغو : هلوق
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 نمحرلا دبع نب حلاص انثدح : «راثآلا حرش» يف يواحلطلا جرخأ دقف « ليبحرش
 - هللا همحر - يبعشلا نع ةريغم انربخأ : لاق ميشه انثدح : لاق روصنم نب ديعس انثدح : لاق
 . هتالوم رعش ىلإ دبعلا رظني نأ اهرك اههنآ :نسحلا نع سنويو

 لاقو .ديعس لوق لثم « بدنج نب ةرمس نع « «هريسفت» يف يفسنلا نيدلا محب لقنو
 - لطلب ىبنلا باحصأ نم ةرمسو- احيحص ناك ول هنأل ؛ رظن هيف انلو :- هللا همحر - يزارتألا
 ٠ . «راثآلاو رابخألا» يف رفس ةدشل - هللا همحر - يواحطلا هنع لقنل

 نع يورام ةحص مدع ىلع لديال يواحطلا لقن مدع نأل ةواشغ هيلع رظن اذه :تلق
 ملو ديعسلا قلطأ : يقانفسلا لاقو « رابخألا عيمج ىلع هفوقو مزلتسي هرفس ةدش الو ءةرمس
 كلذ ىلع هعمو ءريبج نب ديعسو «بيسملا نب ديعس يبأ نب ديعسلا لوانتي ةبسنلاب هديقي
 نأ ذعنيح مزلي هنأل « رظن هيفو : -هللا همحر - يزارتألا لاقو . (ةيانعلا» بحاصو يكاكلا
 .دساف وهو تابثإلا عضوم يف مومع كرتشملل نوكي

 فلسلا نم دحأ لمعتسي مل هنألف هدورو امأ « ميقتسم ريغ هليلعت نکلو « دراو هرظن :تلق

 ريغ هليلعت امأو .ريبج نب ديعسو «بيسملا نب ديعس هتدارإو «هبشت ريغ نم ديعس ظفل
 عقوام كارتشالا نأل ء انهه كارتشالا ملسن الو «كرتشملا مومع موزل هيف ىعدا هنإف ؛ميقتسم
 يبأ نبا هجرخأ بيسملا نب ديعس لوق نأ وهو «يقانغسلا مالك لزن رخآ ءيش انهو «ىنعمل
 . انركذ امك - هللا همحر -ةبيش

 الو ‹« حيحص دنسب ال دحأ هلقني مل «بيسملا نب ديعس لوق لثم ريبج نب ديعس لوق امأو

 : لاقي نأ انه قحلاو . !؟ديعسلا هب ديريو ةبسن نود اديعس فنصملا ركذي فيكف ٠ فيعض دنسب
 ىلع حلطصم وأ « ةبسن ريغب ديعس ىلع خسنلا ترمتساو «بيسلا نبا اوطقسأ خاسنلا نآ امأ
 نوثدحللا لاق امك« بيسلملا نب ديعس هبدارأو « قالطإلا ىلع اديعس ركذ ثيح « كلذ

 - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع هب نوديريو « ةبسن ريغ نم هللا دبع: لاق : مهريغو
 . رهاظلا بسحب هريغ لوانتي ناک نإو

 هللا يضر- رمع نب هللا دبع هب نوديريو « كلذ وحنو « رمع نبا لاق : نولوقي كلذكو
 . كلذ مهفاف « هللا دبع ريغ دالوأ هل - هنع هللا يضر - ارمع نأ عم« - امهنع ىلاعت

 وأ » : ةيآلا كلت يف ىلاعتو هناحبس هلوق نم ديفتسا نهئاسن ىلإ ءامإلا رظن :تلق نإف
 . راركتلا مزل ءامإلا ىلع ةيآلا هذه تلمح ولف « 4 نهئاسن
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 -مالسلاو ةالصلا هيلع - هنأل ؛ اهنذإب الإ هتجوز نع لزعي الو ‹ اهنذإ ريغب هتمأ نع لزعيو : لاق

 ؟تثش نإ اهنع لزعا» : ةمآ ىلومل لاقو ءاهنذإب الإ ةرحلا نع لزعلا نع ىهن

 يف يتلا تاملسملا رئارحلا نهئاسن وأ : هلوق نم دارملا نإف ‹ ملسم ريغ راركتلا ىوعد :تلقو

 يضر - سابع نبا نعاذك «ةيباتك وأ ةكرشم يدي نيب درجتت نأ ةنمؤل سيل هنأل ؛ نهتبحص

 ٠ . امهنع ىلاعت هللا

 وأ :  هلوق نم هدارم نوکی ال نآ بجو « نهئاسن وأ : هلوق نم هدارم نکی ملول :تلق ناف

 نآ دحأل لكشي الو لاكشإلا عضوم يف نوكي اغنإ مكحلاب نايبلا نأل ؛ اًضيأ € نهنايأ تكلم ام

 . اًقييضت ديزي ال نأ لقأ الف ةعسوت دري مل نإ كلاملاو «تايبنجألاك اهتديس ىلإ رظنت نأ ةمألل

 ريغ نم رفاست ىتح لاجرلا ةلاح نم برقي ةمألا ةلاح نأل « لاكشإلا عضوم عضوملا : تلق

 وأ # : هلوقب لاكشإلا اذه لزي ملو « اهتمآ يدي نيب فشكتلا اهل حابي هنأ لكشي ناكف «مرحم

 . ءامإلا نود رئارحلا لوانتي ظفللا اذه قلطم نأل « نهئاسن

 م يرودقلا لاق يأ :ش (اهنذإب الإ هتجوز نع لزعي الو « اهنذإ ريغب هتمأ نع لزعيو : لاق ) :م

 يف ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( اهنذإب الإ ةرحلا نع لزعلا نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل)

 ‹ يرهزلا نع « ةعيبر نب رفعج نع «ةعيهل نبا نع ىسيع نب قاحسإ نع « «حاكنلا يف هننس»

 يبنلا نأ » : - هنع ىلاعت هللا يضر - باطخلا نب رمع نع « هيبأ نع ةريره يبآ نب زرحم نع
 يف يقهيبلا مث ينطقرادلاو « (هدنسم» يف دمحأ هاورو . “'«اهنذإب الإ ةرحلا نع لزعي نأ ىهن هلي

 نع « ةعيبر نب رفعج نع «ةعيهل نبا نع عابطلا قاحسإ هب درفت : ينطقرادلا لاق «(امهيتنس»

 هللا دبع هفلاخ اًضيآ هيف مهوو : لاق «رمع نع «هيبأ نع« ةريره يبأ نب زرحم نع «يرهزلا

 نع رمع نب هللا دبع نب ةزمح نع يرهزلا نع ةعيبر نب رفعج نع ةعيهل نبا نع هاورف بهو نب

 يف يبهذلا لاقو «هيبأ نع هيف سيل رمع نعةزمح نع باوصلاو . اًسضيأ هيف مهوو «هيبأ

 . فرعض ثيدحلا : «هرصتخم)»

 هجرخأ ثيدحلا اذه : الاب يبنلا لاقو : يآ :ش ٠( تئش نإ اهنع لزعا » : ةمأ ىلومل لاقو ) :م

 يي يبنلا ىلإ راصنألا نم لجر ءاج : لاق . رباج نع ريبزلا يبأ نع ‹ «حاكنلا» يف ملسم

 اهينأيس هنإف ‹ تئش نإ اهنع لزعا» : لاقف «لمحت نأ هركأ انأو « اهيلع فوطأ ةيراج ىل نإ : لاقف

 ام اهينايس هنأ كتربخأ دق : لاق « تلمح دق ةيراجلا نإ» : لاقف هات مث . لجرلا ثبلف . « اهل ردق ام

 . اًضيأ - هللا همحر -دواد وبأ هجرخأو . « اهل ردق

 . ىلوملا ىلإ ةئيشملا ضوف هنأل ةمألا نذإ الب لزعي نأ هل نأ ىلع لد ثيدحلاف

 . ؟حاكنلا» يف (فيعضلا مقر ٤٤۳١ /۹۲۸٠)(ةجام نبا فيعض» رظنا : فيعض (۱)
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 قح الو ‹ ةنعلاو بح لا يف ريخت اذهلو دلولل ًاليصحتو « ةوهشلل ء ت ة ةرحلا قح ءطولا نألو

 ريغ ةمأ هتحن تناك ولو « ىلوملا هب دبتسيو اهنذإ ريغب ةرحلا قح صقني ال اذهلف « ءطولا يف ةمألل

 . حاكنلا يف اهانركذ دقف

 قيرطب ىلوألا ةأرملا يف ينعي :ش (دلولل ًاليصحتو « ةوهشلل ءاضق ةرحلا قح ءطولا نالو ) :م

 (اذهلو ) :م امهيلإ عامجلا ةذلب لحي لزعلاو « ةنايدلاو بابحتسالا قيرطب ةيناثلا يفو «بوجولا

 يف ) :م ةأرملا يأ :ش (ريخت ) :م دلولا ليصحتو ةوهشلا ءاضق لجأل اهقح ءطولا نوك يأ :ش

 (اذهلف ءطولا يف ةمألل قح الو ) :م اًتينع وأ ابوبجم اهجوز تدجو اذإ اميف ينعي :ش ( ةنعلاو بجا

 ( ةرحلا قح ) :م جوزلا يآ :ش ( صقنيال ) :م ةمألل قح الو ‹ ةرحملا قح ءطولا لجألف يأ :ش

 (ىلوملا هب دبتسيو ) :م . ةرحلا نذإ ريغب يأ :ش ( اهنذإ ريغب ) :م اهنع لزعي نأب ءطولا يف ينعي :ش

 . ىلوملا لزعلاب لقتسي يأ :ش

 دقو « ؟ال ما اهالوم نذِإب لزعي له :ش ( حاکنلا يف اهانركذ دقف هريغ ةمأ هتحت تناك ولو ) :م

 . ملعأ یلاعتو هناحبس هللاو < هتداعإ يف ةدئاف الف ىفوتسم كانه هانركذ
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 هریغو ءاربتسالا يف لصف

 ةوهشب اهجرف ىلإ رظني الو « اهلبقي الو « اهسملي الو « اهبرقي ال هنإف ةيراج ىرتشا نمو : لاق
 ىلابحلا اطوت ال الا » : ساطوأ ايابسس يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيف لصألاو . اهئربتسي ىتح

 . « ةضيحب نئربتسي ىتح یلایحلا الو ‹ نهلمح نعضي یتح

 ( هريغو ءاربتسالا يف لصف ) :م

 دارأو «لمحلا نع محرلا ةءارب بلط وهو : ءاربتسالا ماكحأ نايب يف لصف اذه : يأ : ش
 ديقم ءطو نع زرتحا هنأل ءاربتسالا لصف رخأو . ةلبقلاو « ةحفاصملاو « ةقناعملا ةلأسم هريغب
 .درفملا نع رخؤم بكرملاو «بكرملا ةلزنمب ديقملاف

 هنأل :ليق . رفكي له « ءاربتسالا بوجو ركنأ نميف فلتخا : «ناخ يضاق» ىواتف يفو
 ام وأ # : ىلاعتو هناحبس هلوق رهاظ نأل رفكي ال : خئاشملا ةماع لاقو . نيملسملا عامجإ ركن
 . هدحاج رفكي الف رباب ءاربتسالا بوجو فرعو . اًقلطم ءطولا ةحابإ يضتقي 4 مكنايأ تكلم

 ةوهشب اهجرف ىلإ رظني الو « اهلبقي الو « اهسملي الو « اهبرقي ال هنإف ةيراج ىرتشا نمو : لاق ) :م
 . «ريغصلا عماجل ا» يف لاق يأ :ش (اهئربتسي ىتح

 ‹« برضو « رصن باب نم ديلاب سمللا نماهسي الو . اهأطي ال يأ اهبرقيال : هلوق

 م ءاربتسالا بوجو يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م . عومجملا لصأ ىلإ عجري ةوهشب : هلوقو
 ىلايحلا الو ‹ نهلمح نعضي ىتح ىلابخ ا اطوت ال الأ » : ساطوأ ايابس يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق)

 هعفرو - هنع ىلاعت هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نع «كادولا يبأ نع « -هللا همحر - بهو
 . «ةضيح ضيحت یتح لمح تاذ ريغ الو عضت یتح لماح اطوت ال١ : ساطوآ ایابس يف لاق هنآ

 هلعأو «هاجرخي ملو «ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو «كردتسملا» يف مكاحلا هاور

 نعو « ءاضقلاب هظفحءاس نمم وهو « سلدم هنإ : لاقو « كيرشب - هللا همح-ر - ناطقلا نبا

 . «ةفرعملا» يفو « «نتسلا» يف -هللا همحر - يقهيبلا ءاور : مكاحلا

 دمحم نع « ةملس نب دمحم انثدح « يليفنلا انثدح : اًضيأ - هللا همحر - دواد وبأ ىورو

 عفيور نأ : يناعنصلا شنح نع « قوزرم يأ نع « بيبح يبأ نب ديزي ينثدح « قاحسإ نبا

 لب هالا لوسر تعمس ام الإ مكل لوقأ ام ينإ امأ : لاقف اًبيطخ انيف ماق يراصنألا تباث نبا

 . (حيحصلا مقر ۱۸۸۹ /۲۱۵۷) «دواد يبأ حیحص» رظنا : حیحص (۱)

 .) ٣۷٤ص) ؟ريسلا » يف ينطقرأدلاو 0 حاكنلا يف ٠۹١( /۲) مکاحلا هاور ()
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 6 ىلوملا ىلع ءاربتسالا بوجو دافأ

 نايتإ ينعي -هريغ عرز هءام يقسي نأ رخآلا مويلاو « هللاب نمؤي ئرمال لحي ال » : نينح موي لوقي

 الو ‹اهئربتسي ىتح يبسلا نم ةأرما ىلع عقي نأ ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الو -ىلابحلا

 . ٤ مسقب یتح اًمنغم عیب نآ رخآلا مويلاو « هللاب نمؤي ئرمال لحي
 ىتح» : لاقو «ثيدحلا اذهب قاحسإ نب نع ةيواعم وبأ انثدح « روصنم نب ديعس انثدح

 نبا هاورو « ةظوفحمب تسيل [ةضيحلا] : - هللا همحر - دواد وبأ لاقو (٠ ةضيحب اهئربتسي

 . (هحیحص) ىف - هللا همحر - نابح

 يلع نع ديز نب هللا دبع نع « جاجح نع صفح انثدح «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا جرخأو

 ًاربتست ىتح لئاحلا وأ عضت ىتح لماحلا اطوت نأ اي هللا لوسر یھن ١ : لاق - هنع یلاعت هللا يضر -

 . [ةهضىحت

 نع « ردهنجلا ملسم نب ورمع نع « ةنييع نب نايفس نع « «هننس» يف ينطقرادلا جرخأو

 «عضت ىتح لماح ًاطوت نأ ب هللا لوسر ىهن » : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع « ةمركع

 . < ضیحت یتح لئاح وأ

 مسا : ساطوأو « ىبست يتلا ةيراجلا يهو « ةيبس عمج ايابسلا « ساطوأ ايابس يف : هلوق

 ةملكو «نينح ةوزغ يهو ةروهشم ةوزغ هيي هللا لوسرلو « ةكم نم لحارم ثالث ىلع عضوم

 . ةيبسللالإ

 رركتي فلأ هثلاث عمج لك نأل ؛ ماللا رسك عمجملا يف لصألاو « ىلبح عمج ىلابحلاو

 ثينأتلا فلأ نم ةبلقنملا ءايلا نم اولدبأ مث نمو « عماوجو دجاسم وحن « اهدعب يذلا فرحلا

 . يراحصلا يف انلق امك « نيفلألا نيب اوقرفيل حتفلاب ىلابح : اولاقو . املأ

 ءاج اهب لمح ال يتلا يهو لياح عمج لماحلا دعب فورحلا رخآ ءايلاب ىلايحلا الو : هلوق

 ءاياشعلاو ايادغلا يف كلذ اولعف امك لياوح سايقلاو « ىلابحلا جاوزألل سايقلا فالخ ىلع

 .اهمحر ةءارب بلط وهو <« ةيراجلا ءاربتسا نم ريغ ال زمهلا نأ « ًأربتسي ىتح : هلوق

 ىلع لدي قلطملا كلملا عم ءطولا نع يهنلا نأل :ش ( ىلوملا ىلع ءاربتسالا بوجو دافأ ) :م

 يبآ نع بيبح يٻآ نب ديزي ينثدح قاحسإ نب دمحم قيرط نم )۲۱٥۷( «حاکنلا» يف دواد وبآ هاور : نسح (۱)

 . ًاعوفرم . . يراصنألا تباث نب عفيور نع يناعنصلا شنح نع قوزرم
 . . مالك هيقو يدنجلا ملسم نب ورمع هيفو « ( ۳۹۸ ص) «حاكنلا» يف ينطقرادلا هجرخآ (۲)
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 ‹ صنلا دروم ىف دوجوملا وه هنأل ؛ ديلاو كلملا ثادحتسا وهو « ةيبسملا يف ببسلا ىلع لدو

 باسنألاو ‹ طالتخالا نع ةمرتحلا هايملل ةنايص محرلا ةءارب نع فرعتلا هيف ةمكحلا نأل اذهو

 تباث دلولا نوكي نأ وهو « مرتحم ءامب لغشلا مهون وآ «لغشلا ةقيقح دنع كلذو « هابتشالا نع

 بسنلا

 ‹يهنلا نم غلبأ يفنلاو < هقح ءافيتسا نع كلاملا عنم امل بجي مل ول هنأل وأ «ءاربتسالا بوجو

 ىلع لدو) :م هدوجو ىلع اًقوقوم لحلا ناكف ءاربتسالا دوجو ةياغ ىلإ يقب ءطولا لح نأل وأ
 . ةيبسملا ةيراجلا يف ءاربتسالا بوجو ببس ىلع ًاضيأ ثيدحلا لدو يأ :ش ( ةيبسملا يف ببسلا

 دوجوملا وه هنأل ) :م ديلاو كلملا ثادحتسا وه ببسملا يأ :ش (ديلاو كلملا ثادحتسا وهو ) :م

 وه نوكيف ديلاو « كلملا ثادحتسا الإ سيل « ىلابحلا أطوت ال : هلوق وهو :ش ( صنلا دروم يف

 :ش ( هيف ةمكحلا نأل ) :م اًببس كلملا ثادحتسا نوك ءاربتسالا بوجو يأ :ش (اذهو ):م . ببسلا

 :ش (طالتخالا نع ةمرتحملا هايملل ةنايص محرلا ةءارب نع فرعتلا ) :م ءاربتسالا بوجو يف يآ

 الو « اهناهيتسا نع يأ :ش ( هابتشالا نع ) :م ‹«باسنألا ةنايصو يأ :ش ( باسنألاو ) :م اهريغب

 ببسلاب اع رش مكحلا قلعت ذئنيحف ةقباس ةلعلاو « ةبقعتم اهنأل « ةبجوم ةمكحلا نوكي نأ زوجي
 . ًأربتستف هيلع مكحلا راديف ةبقرلا كلم بسب لحلا كلم ثودح وهو « رهاظلا

 ءطولا دارأ ىتم هنإف ءطولا ةدارإ ءاربتسالا بوجو ةلع نإ : «هطوسہم» يف يودزبلا ركذو

 هیفو « هریغ عرز هءام ابقاس ريصي ال ىتح محرلا ةءارب فرعي نأ بجي غراف لحم يف الإ لحي ال
 نم نكمتلا ىلإ مكحلا فاضيف «ةقيقح اهيلع فقوي ال ءطولا ةدارإ نع دلولا ةنايص ةمكح

 ربخي ال اذهلو ‹ضبقلاو كلملاب ققحتي اغإ كلذو «ءطولا ةدارإ ماقم هنم نكمتلا ميقأف «ءطولا

 .ةلع دجوي مل هنإ ال ءاربتسالا نم ضبقلا لبق ةقيقحلاب

 نيشلا حتفب :ش ( لغشلا ةقيقح دنع ) :م ءاربتسالا بوجو طرش ىلإ ةراشإ :ش ( كلذو ) :م

 نأ ) :م مرتحم ءاي لغشلا مهوت يأ :ش ( وهو مرتحم ءامب لغشلا مهوت وأ ) :م ًالماح نوكي نأب
 مدقتل ريغلا نم هبسن تابثإ نكمي نأ ىنعملو < انزلا نع هب زرتحا :ش ( بسلا تباث دلولا نوكي

 ببس يأب ريخغلا لبق نم نيميلا كلمب ءطولا كلم ثدحتسا نمف «لحللا يف ريغلا كلم

 هيلع بجیف هطرشو « ءاربتسالا بوجو كلذ دنع بجو ضبقلاب ةقيقح هنم نكمتو :ثادحتسا

 ول هنأل ؛ ةلعلا يف اهل لخدم ال تافاضإللاو « ةفاضإ ةتيبم اهنوك بجوملا : لاقي ال « ءاربتسالا

 ةبقر ةكولم اهنوك الإ انهاه قبي ملف صوصنلاب حوتفم هنأو «سايقلا باب سنا كلذ ربتعا
 مرتحملا ريغ يف مكحلا ناك نإو «مرتحم ءا هديق اغنإو «باتكلا يف ركذ امك رثؤملا وهو ءاديو
 عاضوأ جرخم مالكلا جرخأ هنأل « اهئطو لحي ال انزلا نم ًالماح تناك اذإ ةيراجلا نإف . كلذك

 . لالحلا يف الإ نوكي ال عضو هنأل ؛ عرشلا
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يري يذلا وه يرتشم او ‹ ءطولا ةدارإ ةيقيقحلا ةلعلا نأل ؛ عئابلا ىلع ال يرتشملا ىلع بجيو
 هد

 مكحلا راديف نطبم رم ةدارإلا نأ ريغ هيلع بجيف « عئابلا نود

 ادماع كرتلا يف مكحلاو « ثيدحلا “ اهيسن وأ ةالص نع مان نم » : لب هلوق يفانلق امك اذهو

 اذكه « هركذف نايسنلاب الإ ةالصلا هنم توفت ال نأ ملسملا لاح نم ناك ال رهاظلا نأ الإ . كلذك

 . انھه كلذك

 اهيفف :بوجولا امآ « هتمكحو « هتلعو « هببسو « ءاربتسالا بوجو همالك نم ملعو

 امأو «ءطولا ةدارإف : هتلعامأو ءديلاو « كلما ثادحتساف: هببس امأو ‹ روكذملا ثيدحلا

 وهو رهاظلا اهليلد ميقأ ةيفخ ةدارإلا تناك ال نكلو « محرلا ةءارب نع فيرعتلاف :هتمکح

 يف امك ةلع ديلاو « كلم ا ثادحتسا لعجف ارسيت اهماقم اًمئاق ديلاو « كلملاب ءطولا نع نكمتلا

 ءاربتسالا هيلع بجو ىتح كلم « نيمبلا كلم باب رئاس ىلإ مكحلا ىدعت مث « ةقشما عم رفسلا
 تبث اذإو ءةباتك وأ ءاًعلخ وأ « ثاريم وأ «ةيصو وأ ةبه وأ ءارش ناك ءاوس كلم ببس يأب

 . ةوهشب جرفلا ىلإ رظنلاو ةلبقلاو سمللا نم اًضيأ هيعاود مرح ءطولا مرحو ءاربتسالا بوجو

 هنأ: عيطم يبا نع يور : (ريغصلا عماجلا حرش» يف -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 طالتخا ىلإ يدؤي هنأل زوجي ال اغنإ نابرقلا نأل كلذو < اًنسأب ةسمالملاو « ةلبقلاب ىري ال ناك

 كلما ريغ يف امكو « ةراهطلا ىلع اًسايق : انلق « ىنعملا اذه ةسمالملاو ةلبقلا ىف سيلو « باسنألا

 . مارح مارحلا ببسو « هيلإ يضفت اهنأل

 لمتحت ال اهنأل يعاودلا لحي : لاق هنأ - هللا همحر - دمحم نع يور : مالسإلا رخف لاقو

 عز يقسلا ىنعمب ءطولا مرح اغإو « ىوعدلا كليب ال لوألا كلاما نأل ؛ كلملا ريغ يف عوقولا

 . يعاودلا يف دجوي ال اذهو « هريغ

 «عئابلا نود يرتشملا ىلع ءاربتسالا بجي يأ :ش ( عئابلا ىلع ال يرتشلا ىلع بجيو ) :م

 :- هللا مهمحر- نيريس نباو ‹يرصبلا نسحلاو «يروثلاو ‹ يعخنلا لاقو « ةثالثلا تلاق هبو

 . عئابلا ىلع بجت يرتشملا ىلع بجت امك ةنايصلا هنأل ؛ يرتشملا نود مئابلا ىلع بجي

 ةلعلا نأل) :م : هلوقب هيلإ راشأ ام انلو . هيلع بجيف عئابلا ءام نع ةنايص اذه : يثيللا لاقو

 ‹ ءطولا نكمت دنع ميقتسي اغنإ يهنلاو < ءطولا نع ىهن عراشلا نأل :ش (ءطولا ةدارإ ةيقيقحلا

 :ش ( هديري يذلا وه يرتشملاو ) :م :هلوق ىنعم وهو « مئابلا ال كلمتملا وه هنأل يرتشملل نكمتو

 ( نطبم رمآ ةدارإلا نأ ريغ ) :م يرتشملا ىلع يأ :ش ( هيلع بجيف عئابلا نود ) :م هنم هنكمتل ءطولا

 مكحلا راديف ) :م هديري ال مهضعبو «ءطولا ديري سانلا ضعب نأل ؛ انرکذ ام ىلع يفحخ يآ :ش
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 مكحلا ريدأو اببس بصتناف ديلاو كلم اب تبثي اإ نكمتلاو « ءطولا نم نكمتلا وهو « اهليلد ىلع
 بابسأ رئاس ىلإ مكحلا يدعتو ديلاب دكؤملا ةبقرلا كلم ثادحتسا ببسلا ناكف ریست هيلع

 يرتشملا ىلع بجي اذكو « كلذ ريغو ةباتكلاو علخلاو ثاريملاو ةيصولاو ةبهلاو ءارشلاك « كلما
 كولمملا نمو « ةآرملا نمو ‹ يبصلا لام نم

 ديلاو كم لاب تبثي انإ نكمتلاو « ءطولا نم نكمتلا وهو ) :م ةدارإلا ليلد ىلع يأ :ش ( اهليلد ىلع

 . ريسيتلا لجأل يأ :ش ( ؟ريسيت ) :م ءطولا نم نكمتلا ىلع يأ :ش ( هيلع مكحلاريدأو ) :م

 . ةراهطلا بوج ول اًبس ةالصلا ةدارإ تلعج اذهلو « نطبم رمأب تسيل ةدارإلا :تلق نإف

 . ءطولا ةدارإ كلذك الو « ةالصلا ةيضرفك ةققحتم ةالصلا ةدارإ نأل :تلق

 بوجو ببس كلذ ناك اذإ يأ :ش ( ديلاب دكؤملا ةبقرلا كلم ثادحتسا ببسلا ناكف ) :م

 بابسأ رئاس ىلإ مكحلا ىدعتو ) :م ديلاب هدكأت يذلا ةبقرلا نيي كلم ببس ثدحتسا ءاربتسالا

 نأب :ش ( ةيصولاو ) :م ةمأ لجر هل بهو نأب :ش ( ةبهلاو ) :م ةمأ ىرتشا نأب :ش ( ءارشلاك كلل
 م ةمأ هنم ثروف هثروم تام نأب :ش ( ثاريملاو ) :م هتوم دعب اهضبقف ةمآب لجر هل ىصوأ

 هنإف ةيراج ىلع هدبع بتاك نأب :ش ( ةباتكلاو ) :م اهضبقف ةمأ ىلع ةأرما علاخ نأب :ش (علخلاو)

 لحي ال هنإف ‹ اهضبقو ةيراج ةرجألا لعجو هتنس ىلإ هراد رجأ وأ « اهئربتسي ىتح اهأطي ال هنإف

 هل لحي ال كلذكف . ةيانحلا شرأ ضوع ةيراج يناجلا هيلإ عفد وأ « ءاربتسالا دعب الإ ءطولا هل

 ةيراج هيصو وأ « يبصلا بأ عاب اذإ ينعي :ش ( يبصلا لام نم يرتشملا ىلع بجي اذكو ) :م

 نم يرتشملا ىلع بجي اذكو يأ :ش (ةأرملا نمو ) :م ءاربتسالا يرتشملا ىلع بجي هنإف ٠ يبصلا

 هدبع نم يرتشي نأب كولمملا نم يرتشملا ىلع بجي اذكو يأ :ش ( كولمملا نمو ) :م ةأرملا

 : قرغتسم نيد هيلعو ءنرذآملا

 امدعب تضاح دق تناك نإ « هيلع ءاربتسالا نوذأملا هدبع نم ىرثشا ول : اطوسبملا» يفو

 دي يف امك ةضيحلا كلت يفكتف ءارشلا تقو نم اهتبقر كلم كلاما نأل « هيلع نيد الو . اهارتشا

 همحر - ةفينح يبأ دنع باوجلا كلذكف هبسكو هتبقرب طيحم نيد دبعلا ىلع ناك نإو . ليكولا

 . اًتاسحتسا اهئربتسي - هللا

 نم نيدلا ءاضقب هسفنل اهصالختسا كلي ىتح اهب قحأ ىلوملانأل « ال :سايقلا يفو
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 ماكحألا ةرادإو ببسلا ققحتل ؛ ًأطون مل اركب ةارتشملا تناك اذإ اذكو . اهؤطو هل لحي ال نمو

 ‹ لغشلا مهوت دنع بسلا ققحت ربتعيف « اهنوطبل مكحلا نود بابسألا ىلع

 د

 بجي ناسحتسالا يف ءامرغلا الو لحلا هل تبثي ال دبعلاو . ةضيحلا كلتب ربجي ىرخأ عضاوم

 ثدح اغنإو . هقتع ذفنيال هقتعأ ول ىتح هدنع اهتبقر كليب ال ءارشلا لبق ىلؤملا نأل « اهءاربتسا

 . ةبقرلا كلم ببسب لحلا كلم هل

 ال نمو ) :م ءاربتسالا هيلع بجو ريغصلا هنبا نم ىرتشا ولو : « يواحطلا حرش ١ يفو

 ولامك « اهؤطو هل لحي ال نمم يرتشملا ىلع ءاربتسالا بجي ال اذكو يأ :ش ( اهؤطو هل لحي

 وأ اًبتاكم عئاہلا ناك وأ « اهب عتمتسا هوبأو « هيبآ نم اهثرو وأ عاضرلا نم اهوخأ اهارتشا

 . ةيسوجم تناك وأ « هنبا ةءوطوم بألاو « هيبأ ةءوطوم نبالا عاب وأ اهمأ عئابلا طو هتيراج

 ال لهف متركذ امك قلطملا ققحتل سايقلا فالخ ىلع ةيببسلا يف درو بجوملا : تلق نإف

 . ؟ اهيلع رصتقا

 . ةلالد اهب قحلأف اًببسو ةلعو اًمكح اهانعم ىف اهريغ : تلق

 ةمألا تناك اذإ ءاربتسالا بجي اذكو يأ :ش ( اطوت مل ركب ةارتشملا تناك اذإ اذكو ) :م

 . دمحأو يعفاشلا لاق هبو . أطوت مل اركب ةارتشملا

 نمت تناك نإو « ءاربتسالا همزل اهلثم أطوي نمم تناك نإ : - هللا مهمحر - كلام لاقو

 مدعل بجي ال اركب تناك نإ : - هللا همحر - دواد لاقو . ءاربتسالا بجيال اهلثم ًأطوتال

 ال ‹ عئابلا ءام نم اهمحر غارفب نقيت اذإ اميف : - هللا همحر - فسوي يبأ نعو « لغشلا مهوت

 هنأ - هللا همحر- فسوي يبأ نع يورو : - هللا همحر - « يواحطلا حرش » يف لاقو

 ىلع ماكحألا ةرادإو ) :م كلملا ثادحتسا وهو :ش ( ببسلا ققحتل ) :م « ركبلا يف ءاربتسالا : لاق

 بوجو يف ةلعلا نأ ينعي « ةمكح عمج - فاكلا حتفو ءاحلا رسكب - :ش ( مكحلا نود بابسألا

 ىلع رودت ةمكحلاو « محرلا ةءارہب فرعت ةمكحلاو . ديلاو نيميلا كلم ثادحتسا ءاربتسالا

 ۾ انركذامك هتقیقح هب دارآ « مکحلا نوطبل يآ :ش ( اهنوطبل ) :م ةمكحلا ىلع ال ببسلا

 ؟ ثالثلا روصلا يف لغشلا مهوتي فيك : تلق نإف

 ‹ ىطولا نم بسلا تشيف ةهبشب ةءوطوم ةأرملا وأ يبصلا ةيراج نوكي نآ لمتحي : تلق

 . قيرطلا اذهل اًضيأ لغشلا مهوت تبثيف
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 هريغ وأ ءارشلا دعب اهتضاح يتلا ةضيحل اب الو « اهئانثأ يف اهارتشا يتلا ةضيحلاب ازتجي ال اذكو

 - فسوي ىبأل اًقالخ ضبقلا لبق اهدعب ةلصاحلا ةدالولاب الو ‹ ضبقلا لبق كلملا بابسأ نم

 ازتجي ال اذكو . ببسلا قبسيال مكحلاو «ديلاو كلملا ثادحتسا ببسلا نأ ؛ - هللا همحر
 ‹ يرتشملا دي يف تناك نإو « يلوضفلا عيب يف ةزاجإلا لبق لصاحل اب

 الو ) :م . اهئزجت الف ةضيحلا كلت نم ترهطف ضئاح يهو اهارتشا ينعي « عيبلا ةلاح يف

 لبق ءارشلا دعب اهتأر يتلا ةضيحل اب آزتجي ال اذكو يأ :ش ( ءارشلا دعب اهتضاح يتلا ةضيحلاب

 . ببسلا قبسي ال مكحلا نأل « ضبقلا

 . كلذ وحنو ثرإلاو ‹ ةيصولاو « ةقدصلاو ةبهلا ثم :ش ( كلملا بابسأ نم هريغ وأ ) :م

 :ش ( ضبقلا لبق اهدعب ةلصاحلا ةدالولاب الو ) :م اعيمج نيتلأسملل ديق :ش ( ضبقلا لبق ) :م
 ‹ ضبقلا لبق امهوحنو ةبهلاو عيبلا لثم كلما بابسأ دعب ةلصاحلا ةدالولاب اًضيأ ءزجي الو يأ

 نم دبال هنإف ‹ اهضبق لبق تدلوف اهثرو وأ « هيلع اهب قدصت وأ « هل تبهو وأ « ةمأ ىرتشا نأب

 . ءاربتسالا

 - يعفاشلا لاق هبو . ةضيحلا كلتب آزجت هدنع نإف :ش ( -هللا همحر -فسوي يبأل اًقالخ ) :م

 اوفرص مهلك حارشلا مث . ةضيحلا كلتب لصحي اهمحر غارف نيابت نأل « هجو يف - هللا همحر

 يف اهأربتسا يتلا ةضيحلا امامت أزجت ال اذكو : هلوق ىلإ - هللا همحر - فسوي يبأل افالخ هلوقا

 . اهارتشا يتلا ةضيحلابآزجت ال اذكو : هلوق : ىلوألا : لئاسم ثالث روكذملا نأ عم اهئانثأ

 ةلصاحلا ةدالولاب الو : هلوق : ةثلاثلاو « ءارشلا دعب اهتضاح يتلا ةضيحلاب الو : هلوق : ةيناثلاو

 هفالخ نأ ىلع لدي - هللا همخر - فسوي يبأل ةعيرشلا جات ليلعت نكلو . ضبقلا لبق اهدعب

 عئابلا ءام نم اهمحر غارف نقيتي ناك اذإ ءاربتسالا بجي ال هدنع نأ ينعي : لاق ثيح « لكلا يف

 . مهفاف اذهاذك « ةدعلا اهمزلي ال لوخدلا لبق ةقلطملا يف امك « محرلا غارف وهو دوصقملا لوصحل

 لئاسملا يفو « ءاربتسالا باوج اذه دجو دقو :ش ( ديلاو كلملا ثادحتسا ببسلا نأل ) :م

 قبسي ال مكحلاو) :م دجو دقو ديلاو كلملا ثادحتسا ءاربتسالا بوجو ببس نأل يأ ثالثلا

 ةلعلا قبسي ال لولعملا نأل « كلملا ثادحتسا وه ببسلابو « ءاربتسالا مكحلاب دارأ :ش ( ببسلا

 ( يرتشملا دي يف تناك نإو «يلوضفلا عيب يف ةزاجإلا لبق لصاحلاب ازتجي ال اذكو ) :م فرعام ىلع

 . يلوضفلا دقع يف عئابلا ةزاجإ لبق لصاحلا ءاربتسالاب يفتكي ال اذكو يأ :ش

 «يرتشملا اهضبقف ةيراج عاب يلوضف : هتروصو يرتشملا دي يف ةيراجلا تناك نإو
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 يف بجيو . انلق ال احيحص ءارش اهيرتشي نأ لبق دسافلا ءارشلا يف ضبقلا دعب لصاحلاب الو

 مات ىلإ فاضي مكحلاو ‹ نآلا مت دق ببسلا نأل ؛ يقابلا ىرتشاف صقش اهيف يرتشملل ةيراج

 ‹ ءارشلا دعب اهبتاك ناب ةبتاكم وأ ةيسوجم يهو ضبقلا دعب اهتضاح يتلا ةضيحلاب أزتجيو « ةلعلا

 ذإ « ديلاو كلملا ثادحتسا وهو « ببسلا دعب اهدوجول ؛ ةبتاكملا تزجع وأ ةيسوجما تملسأ مث

 « ةقبآلا تعجر اذإ ءاربتسالا بجي الو « ضيحلا ةلاح يف امك عنال ةمرحلاو لحلل ضتقم وه

 ثادحتسا يه ةلعلا نأل < ةضيحلا كلتب يفتكي ال عيبلا عئابلا زاجأ مث « ةضيح هدنع تضاحو

 اهيرتشي نأ لبق دسافلا ءارشلا يف ضبقلا دعب لصاحلاب الو ) :م ةزاجإلا لبق دجوي ملو ديلاو كلا

 ببسلا لبق ءاربتسالا ناكف هيلع قبسي ال ءيشلا مكحو « ةلعلا دوجو مدعل :ش ( اًحيحص اءارش

 ال مكحلا وأ ديلاو كلملا ثادحتسا بہسلا نألو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( الق امل ) :م نکی مل نأک

 . ببسلا قبسي

 يرتشملل ةيراج يف ءاربتسالا بجي يأ :ش ( صقش اهيف يرتشملل ةيراج يف بجيو ) :م

 دحأ ىرتشاف رشكأ وأ نينثا نيب ةكرتشم ةيراج هتروص :ش ( يقابلا ىرتشاف ) :م بيصن اهيف
 نأل :ش ( نآلا مت دق ببسلا نأل ) :م ءاربتسالا هيلع بجي ةيراجلا ةيقب ءاكرشلا وأ نيكيرشلا

 هل بہس ةبقرلا ضعب كلمت نأل « ةبقرلا عيمج كليب اذإو ةبقرلا كلم ببسم لحلا كلملا ثودح

 . ةلعلا ضعب

 مكحلا اهيلع بترتو ةلعلا تمت ةيراج لا عيمج كلم اذإف :ش ( ةلعلا مامت ىلإ فاضي مكحلاو ) :م

 يفتكت يأ :ش ( ةيسوجم يهو ضبقلا دعب اهتضاح يتلا ةضيحلاب ازتجيو ) :م ءاربتسالا بوجو وهو

 دعب اهبتاك ناب ةبتاكم وا ) :م ةيسوجم اهنأ لاحلاو يرتشملا ضبق دعب ةمألا اهتأر يتلا ةضيحلاب
 تضاحف ةيسوجم ةمأ لجر ىرتشا هتروص :ش ( ةبتاكملا تزجع وأ ةيسوجملا تملساأ مث « ءارشلا

 ةملسم ةمآ ىرتشا وأ ءاربتسالا نم ةضيحلا كلت تآزجآ تملسأ مث ةضيح اهتسوجم يف هدنع

 قرلا ىلإ تدرو ةباتكلا نع تزجع مثاهتباتك لاح يف تضاح مثآربتست نأ لبق اهبتاكف
 . ءاربتسالا نم ةضيحلا كلت تأزجأ

 ديلاو كلملا ثادحتسا وهو ) :م ببسلا دعب ةضيحلا دوجول يأ :ش ( ببسلا دعب اهدوجول ) :م

 عني ال اذو « ةباتكلا وأ سجمتلا وهو عنال تناك ةمرحلا يأ :ش ( علال ةمرحلاو لحلل ضتقم وه ذإ

 ةلاح يفامك ) :م اهمارحإ لاح نم تضاحف ةمرحم ةمأ ىرتشا ول امك ءاربتسالاب دادتعاللا

 اذإ ءاربتسالا بجي الو ) :م ضيحلا وهو عنال ضيحلا ةلاح يف ةمرحلا تناك امك ىأ :ش ( ضيحلا

 . ةقبآلا ةيراحلا يآ :ش ( ةقبآلا تعجر

 رادب تلحخد ولف < مالسلاراد نم جرخت ملو » تقبأ اذإ اذه : ٩ ناخ يضاق یواتف » يفو
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 ‹ ديلاو كلملا ثادحتسا وهو « ببسلا مادعنال ةنوهرملا تكف وأ ٠ ةرجاؤملا وأ ةبوصغملا تدر وأ

 . «ىهتنملا ةيافك» يف اهانبتك ةريثك رئاظن اهلو « اًمدعو ادوجو هيلع مكحلا ريدأف نيعتم ببس وهو

 ةفينح يبأ دنع ءاربتسالا بجي ال ىلوملا اهذخأ مث ٠ ىرتشا وأ « ةمينغب تجرح مث برحلا

 . ةئالثلا تلاق هبو « امهدنعو

 ةيراجلا يآ :ش ( ةرجاؤملا وأ ) :م اهالوم ىلإ ةبوصغملا ةيراجلا يأ :ش ( ةبوصغملا تدر وأ ) :م

 + ةنوهرملا ةيراجلا يأ :ش ( ةنوهرملا تكف وأ ) :م . رجؤمل ا اهالوم ىلإ - ميجلا حتفب - ةرجأتسلا
 :ش (اًمدعو ادوجو هيلع مكحلا ريدأف نيعتم ببس وهو « ديلاو كلملا ثادحتسما وهو « ببسلا مادعنال)

 هيلع رادي كلملا ثادحتساو . بسلا دجو املك ىنعملاو مدعلا ثيح نمو دوج ولا ثيح نم يأ

 . ببسملاو ببسلا نايب اذه نأل « ءيش هيلع بترت ال مدع املك ءاربتسالا وهو مكحلا

 اهانبتك تاوخأو رئاظن لئاسملا هذهل يأ :ش ( « ىهتنملا ةيافك » يف اهانبتك ةريثك رئاظن اهلو ) :م

 هكلم نم جرخي مل نكلو هيلع مرح اذإ ةمألا جرف نأ : اهنم « ىهتتملا ةيافكب » موسوملا انباتك يف
 . ءاربتسا ريغب هل تلح ‹ ضراوعلا هذه تلاز مث ةباتكلاو ةدرلاو سافنلاو ضيحلا يف امك

 نم ةيراج عاب اذإ : اهنمو « قرلا ىلإ تدرو تزجع اذإ ةباتكلا يف بجي : ةثالثلا دنعو

 دوجول ءاربتسالا عئابلا ىلع بجي هنأ سايقلا ىلإ تداعف ميلستلا لبق عيبلا الياقت مث لجر

 يبآ نع يورو . اهيلع مث نكي مل يرتشملا كلم نأل « بجيال : ناسحتسالا يفو . ةلعلا

 اًسايق ءاربتسالا عئابلا ىلع بجو ضبقلا دعب الياقت ولو « سايقلاب اهذخأ هنأ :ةفينح

 . « يواحطلا حرش » يف اذكو . اًتاسحتساو

 نأل « ءاربتسالا هيلع بجو « بيع وأ ةيؤر رايخب عئابلا ىلع تدر اذإ ةيراجلا نأ : اهنمو
 رايخب عئابلا ىلإ تدر اذإ امأر . يرتشملل كلملا عوقو ناعنيب ال « ةيؤرلا رايخو « بيعلا رايخ

 بجيو « هكلم نع جرخت مل اهنأل « ءاربتسالا هيلع بجي الف « عئابلل رايخلا ناك نإف « طرشلا
 . ةضيحلا كلتب أزجت كلذ لبق تضاح اذإو « ضبقلا دعب عيبملا عئابلا ةراجإ دعب يرتشملا ىلع

 لبق خسفلا ناك نإف « عئابلا كلم ىلإ ةيراجلا تداعو « خسف يرتشملل طرشلا رايخ ناك نإو

 .-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع كلذكف . هدعب ناك نإو «عامجإلاب عئابلا ىلع بجي مل «ضبقلا

 عئابلا ىلع بجي ال :الاقو

 الف ضبقلا لبق ناك نإف < عئابلا ىلع تدرو عيبلا خسف وأ ادساف ناك اذإ عيبلا نأ : اهنمو

 حرش » يف اذك . مهلوق يف ءاربتسالا عئابلا ىلعف هدعب ناك اذإو « مهلوق يف عئابلا ىلع ءاربتسا

 . « يواحطلا

 ولو « ءاربتسالا هيلعف برحلا رادب زارحإلا دعب هيلإ تداع مث ددعل اهرسأاذإ : اهنمو
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 وأ هيلإ اهئاضفإل يعاودلا مرح ‹ ءطولا ةمرحو ءاربتسالا بوجو تبث اذإو

 . هيلع ءاربتسا الف اهبحاص ىلإ تدرف « مهاردب زارحإلا لبقو دبعلا نم تذخأ

 يقب دقو ‹قالط ةدع وأ « ةافو ةدع وأ « جوز نم ةدع يف يهو ةيراج ىرتشااذإ : اهنمو

 نإو . اهيلع ءاربتسا الف « يرتشملا ضبق دعب اهتدع تضقنا وأ « موي ضعب وأ موي اهتدع نم

 . ءاربتسالاب الإ لحت الف ضبقلا لبق تضقنا

 نمدحاو باصأف « هل يهف ةيراج مكنم باصأ نم : لاقو دنجلا مامإلا لقناذإ : اهنمو

 راد يف مئانخلا مامإلا مسق وأ « برحلا راد يف اهأطي نأ دارأف « ةضيحب اهأربتساف ةيراج دنجلا

 نم ةيراجلا مامإلا عاب وأ « اهآطي نأ دارأو ةضيحب ربتساف « ةيراج مهنم دحاو باصأف « برحلا

 ةفينح وبأ لاق « برحلا راد ىف اهأطي نأ دارأو « ةضيحب يرتشملا اهآربتساف لجر نم ةمينغلا

 هيلعف « رادلاب اهزرحأ اذإف « رادلاب زارحإلا لبق اهأطي نأ هركي : - هللا امهمحر - فسوي وبأو

 . اهأطي مث اهئربتسي نآ

 . اهأطي نأ سأبال : - هللا همحر - دمحم لاقو

 . عامجإلاب اهؤطو هل سيلف « برحلا رادب اهأربتساو ةيراج منغف ايزاغ دحاو لحد اذإو

 يفو «لئاز ةعتملا كلم نأل « ىلوملا اهئربتسي لوحدلا لبق اهقلطف ةمآ جوزت اذإ : اهنمو

 . ثدحي مل نيميلا كلم نأل « حيحصلا وهو اهئربتسي ال ةياور

 تبثي مل كلملا نأل < عئابلا اهئربتسي ال اهدر مث يرتشملا اهضبقو هتربدم عاب ول هنأ : اهنمو

 . «لماشلا» ىف ناتلأسملا ‹ هقاتعإ ذفني ال اهقتعآ ول اذهلو ٠ يرتشملل

 ريغ هنإو « - ىلاعتو هناحبس - هلل ًاقح بجاو هنأل « ئربتسي ال ةمآ ىرتشا ىمذ : اهنمو

 هلهأ نم راص هنأل « اًتاسحتسا ةضئاح نكت مل نإ اهأربتسا اهآطي نأ لبق ملسأ نإف « بطاخم

 . تاف تقولا نأل « بجي مل . اهئطو ول ىتح هب بطاخيف ءاربتسالا تقو

 وهو « هببس مدعل - هللا همحر - رفزل اًقالخ « هيلع ءاربتسا الف هتمأ تنزاذإ : اهنمو

 . ديلاو كلملا ثادحتسا

 . هببس مدعل ءاربتسالا بجي ال اهداعأ وأ ةيراج عاب اذإ اهنمو

 سمللاو ةلبقلا مرحو :ش ( يعاودلا مرح « ءطولا ةمرحو ءاربتسالا بوجو تبث اذإو ) :م

 ءاضفإل يأ :ش ( هيلإ اهئاضفإل ) :م هجو يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو « ةوهشب رظنلاو

 وأ ) :م ءاهقفلا رثكأ لاق هبو « مرحيال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو « ءطولا ىلإ يعاودلا
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 ال ثیح ضئاحلا فالخب « عئابلا ةوعدو لبحخلا روهظ رابتعا ىلع كلملا ريغ يف اهعوقو لامتحال

 يف قالطإلاف ‹ ةرفن نامز هنألو ؛ كلم ا ريغ يف عوقولا لمتحت ال اهنأل ؛ اهيف يعاودلا مرحت

 ملو ‹ هيلإ يضفتف تابغرلا قدصأ لوخدلا لبق ةارتشملا يف ةبغرلاو ءطولا ىلإ يضفي ال يعاودلا

 اهعوقو لمتحي ال اهنأل ؛ مرح ال اهنأ : -هللا همحر - دمحم نعو . ةيبسملا يف يعاودلا ركذي

 . انيب ام ىلع ةارتشملا فالخب « يبرحلا ةوعد حصت ال لبح اهب رهظ ول هنأل ؛ كلملا ريغ يف

 ( عئابلا ةوعدو لبحلا روهظ رابتعا ىلع كلملا ريغ يف ) :م يعاودلا عوقو يأ :ش ( اهعوقو لامتحال

 ريغ يف يعاودلا ريصتف « لطاب عيبلاو هاوعدب هدلو مآ ريصتف عئابلا نم تلبح دق نوكت نأب :ش

 . هکلم

 عوقولا لمتحت ال اهنأل ) :م ضئاحلا يف يآ :ش ( اهيف يعاودلا مرحت ال ثيح ضئاحلا فالخب ) :م

 كلم يف ينعي « هكلم يف اهنأل « ضئاحلا يف كلملا ريغ يف يعاودلا لمتحت ال :ش ( كلم ا ريغ يف

 ءطولا ىلإ يضفي ال يعاودلا يف قالطإلاف ) :م مدلا لجأل ةعيبطلا :ش ( ةرفن نامز هنألو ) :م « ةعتما

 اهنأل ءاهاوقأو :ش ( تابغرلا قدصأ لوخدلا لبق ةارتشملا يف ةبغرلاو ) :م ةرفنلا دوجول :ش (

 ىلعم وهو عامجلا يف هعقوي امير يعاودلا هل حيبآ ولف « تاكرح هنم اهبلق يفو اهكلم امك ةديدج

 :ش (ةيبسملا يف يعاودلا ركذب ملو ) :م ءطولا ىلإ تابغرلا يضفتف يأ :ش ( هيلإ يضفتف ) :م هلوق

 . ةيبسملا يف ةياورلا رهاظ يف يعاودلا ركذي مل ينعي

 ول هنأل ؛ كلملا ريغ يف اهعوقو لمتحي ال اهنأل ؛ مرحت ال اهنأ' :- هللا همحر - دمحم نعو ) :م

 ثيح لكشتساو لختم كلملا ريغ يف يعاودلا عقت الف :ش ( يبرحلا ةوعد حصت ال لبح اهب رهظ

 ريغ يف يعاودلا ةمرح ثبخ ريغب اهريغ وهو عرفلا ىلإ ةيبسملا يهو لصألا نم مكحلا ىدعت

 : نيهجو نم رظن هيفو باتكلا يف روكذملا ليلدلا ءاضتقا رابتعاب كلذ نأب اهبجاو اهنودو « ةيبسملا

 سايقلا طرش ريختلا مدع نأل « عفاد ريغ روكذملا باوحجلاف سايقلاب ناك نإ يدعتلا نأ : امهدحأ

 . طورشملا ءافتنا مزلي نأ طرشلا ءافتناو « هعضوم يف فرع امك

 ريغ يف عوقولاو ءاضتقالا نأ رمألا ةيبسملا ريغ يف يعاودلا ةمرح ىلع لد ام نأ : يناثلاو

 هنع باجي نأ نكييو « طايتحالاب دجوت ةمرحلاذإ « لوألاب مرحتف يناثلاب مرحي مل نإو ‹ كلما

 مل ليلدلا مكح ةلالد قحاللا نوكي نأ دعي الو « مدقتامك ةلالدلا قيرطب انهاه ةيدعتلا نأب

 اهب لبقي مل هيف دهتجم بابلا اذه يف يعاودلا ةمرح نأل « انهاه ليلدلا مدعل هب قحليل نكي

 ناك املف ربتعي مل ادحاو ارمأ ةيبسملا يف اهتلع ناك املف « ءاهقفلا رثكأو - هللا همحر - يعفاشلا

 . تربتعا الضافت نارمآ اهریغ يف

 قدصأ ةارتشملا يف ةبغرلاو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب ام ىلع ةارتشملا فالخب ) :م
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 نهقح يف ميقأ هنأل ؛ رهشلاب رهشألا تاوذ يفو . انيور ال لمحلا عضوب لماحلا يف ءاربتسالاو

 لصألا ىلع ةردقلل مايألاب ءاربتسالا لطب هئانثأ يف تضاح اذإو « ةدتعملا يف امك ضيحملا ماقم

 تسيل اهنأ نيبت اذإ ىتح اهكرت اهضيح عفترا نإف ةدتعملا يف امك لدبلاب دوصقملا لوصح لبق

 نعو « ةلالث وأ نيرهشب نوبتي : ليقو . ةياورلا رهاظ يف ريدقت هيف سيلو ‹ اهيلع عقو لماحب
 ةرحلا ةدعب ارابتعا مايأ ةسمخو نارهش : هنعو « مايآ ةرشعو رهشأ ةعبرأ :-هللا همحر - دمحم

 . تابغرلا

 ىتح ىلابحلا الو ) : لي هلوقوهو :ش ( انيور ال لمحلا عضوب لماحلا يف ءاربتسالاو ) :م

 يفو « ءرقب اهؤاربتسا ضيحت ًالماح تناك نإ : - هللا همحر - يعفاشلا دنعو . "« نعضي

 لصألاو « راهطأ ةثالث : لوق يفو « حصألا وهو « ضيح ثالث : هلوق يف « هدنع نالوق ءرقلا

 . حيرصلا صنلا فلاخ نأ هنم بجعلاو « ضيحت لماحلا نأ : هدنع

 لاق هبو ‹ دحاو رهشب رهشألا تاوذ يف ءاربتسالاو يأ :ش ( رهشلاب رهشألا تاوذ يفو ) :م

 (ضيحلا ماقم نهقح يف ميقأ هنأل ) :م رهشأ ةثالث رخآ يف لاقو : لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا

 رهشلا نأ امك يأ :ش ( ةدتعملا يف امك ) :م ضيحلا ماقم رهشألا تاوذ قح يف ميقآ رهشلا نأل :ش

 . رهشألا تاوذ نم تناك اذإ ةدتعملا قح يف ضيحلا ماقم موقي

 ىلع ةردقلل مايألاب ءاربتسالا لطب ) :م رهشلا ءانثأ يف يأ :ش ( هئانثأ يف تضاح اذإو ) :م

 يف امك يأ :ش ( ةدتعملا يف امك ) :م فلحلا مكح لطبي :ش ( لدبلاب دوصقملا لوصح لبق لصألا

 اذه اذكف « ضيحلاب دادتعالا اهيلع بجي « اهلالخ يف مدلا تآرف رهشألاب اهتدع تناك اذإ ةأر

 اذإ ىتح اهكرت ) :م رهطلا ةدتم تراص نإف :ش ( اهضيح عفترا نإف ) :م . ةضيحلاب ءاربتسالا بجي

 . اهعماج يأ « اهعقاو يأ :ش ( اهيلع عقو لماحب تسيل اهنأ نيبت

 -هللا همحر- دمحم نأل :ش ( ةياورلا رهاظ يف ريدقت ) :م كرتلا رادقم يآ :ش (هيف سيلو) :م

 ريغ اهنآ ملعي ىتح اهأطي ال : لاق هنأ ةفينح يبأ نع < - هللا همحر - فسوي يبأ نع یور

 ال يأرلاب ريداقملا بصني نأل « حصألا وهو : « طوسبملا» يفو « ءيشب كلذ ردقي ملو لماح

 . صن هيفو « زوجت

 هنأل :ش ( مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ :-هللا همحر - دمحم نعو ةثالث وأ نيرهشب نيبتي : ليقو ) :م

 . ءطولا لح لمحلا رهظي ملو تضم اذإف « ةعبرأ روهشلاب ءاربتسالا هب عقي ام ىضقأ

 ةرحلا ةدعب ارابتعا مايأ ةسمخو نارهش ) :م - هللا همحر - دمحم نعو يأ :ش ( هنعو ) :م

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 .-هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور وهو « ناتنس : - هللا همحر - رفز نعو . ةافولا يف ةمألاو

 دقو « - هللا همحر - دمحم اًفالخ فسوي يبآ دنع ءاربتسالا طاقسإل لايتحالاب سأب الو : لاق

 اهرهط يف اهبرقي مل عئابلا ملع اذإ اميف فسوي يبأ لوق ذوخأملاو « ةعفشلا يف نيهجولا انركذ

 نأ ةرح يرتشملا تحت نكت مل اذإ ةليحلاو « اهبرق اذإ اميف -هللا همحر - دمحم لوقو « كلذ

 اهيرتشي مث ‹ ءارشلا لبق اهجوزتي

 وأ :هلوقو . رشعو رهشأ ةعبرأ : هلوق ىلإ عجري ةّرحلا ةدعب ارابتعا هلوق :ش ( ةافولا يف ةمألاو

 عجري « ةافولا يف : هلوقو « رشنلاو فللا قيرطب مايأ ةسمخو نارهش : هلوق ىلإ عجري ةمألا

 . اعيمج ةمألاو ةرحلا ىلإ

 هيلعو فللا قيرطب مايأ ةسمحخو :« ناخ يضاق ىواتف» يفو :(يباجيبسألا يفو

 . ىوتفلا

 نوكت نأ نم اًقوخ نوكي نآ زوجي ءاربتسالا نأل :ش ( ناتنس - هللا همحر - رفز نعو ) :م

 - ةفينح يبأ نع ةياور وهو ) :م كلذ رابتعا بجو هتدم ىضم رثكأب الإ لمحلا لاوز رثألو ًالماح

 لاق هبو « - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور - هللا همحر - رفز لوق يأ :ش (-هللا همحر

 : - هللا همحر - فسوي يبأ نعو « رهشأ ةعستب ردق هنأ : يخلبلا عيطم يب دنعو « يروللا

 . رهشأ ةثالثب ردق هنأ

 :ش ( -هللا همحر -دمحم اًئالخ فسوي يبآ دنع ءاربتسالا طاقسإل لايتحالاب ساب الو : لاق ) م

 يبأ لوق نيهجو يآ :ش ( ةعفشلا يف نيهجولا انركذ ذقو ) :م « - هللا همحر - فنصملا لاق يأ

 اذه نأ: وهو ةعفشلا يف الاق امه ةراشإلا ليبس ىنعي « - هللا امهمحر - دمحم لوقو فسوي

 هجو فسوي يبأ دنع طاقسإلا يف لايتحالا هركي الف « هتوبثل عفدو ءاربتسالا بوجو نع عنم
 هركيف هابتشالاو طالتخالا نع ةمرتحملا هايملل ةنايص بجي اغإ هنأ : - هللا همحر - دمحم لوق

 . هللا همحر - فسوي يبأ لوق هب ىتفملا يأ :ش ( فسوي يبأ لوق ذوخأملاو ) :م

 ( اهبرق اذإ اميف - هللا همحر - دمحم لوقو ‹ كلذ اهرهط يف اهبرقي مل عئابلا ملع اذإ اميف ) :م

 ( ةليحخلاو ) :م اهرهط يف اهبرق عئابلا نأ ملع اذإ اميف - هللا همحر - دمحم لوق ذوحخأملا يآ :ش

 يأ :ش ( اهجوزتي نآ ةرح يرتشملا تحت نكت مل اذإ ) :م ءاربتسالا طاقسإ يف ةليحلا ةروص يف :ش

 حاكنلا لطہيف اهيرتشي مث ءارشلا لبق :ش ( اهيرتشي مث ءءارشلا لبق ) :م اهؤارش ديري يتلا ةمألا

 . ءاربتسالا طقسيو هتعاس نم اهئطو هل لحيو

 : ءاربتسالا طاقسإ يف ةليحلا : يفطانلا تاعقاو عويب نع ًالقان « ىرغصلا ىواتفلا » يفو

 لطيف اهنم اهعيبي مث ةرح ةأرما هل نكي مل نإ اهءارش ديري يذلا نم ًالوأ ةيراجلا عئابلا جوزي نأ
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 مث « هب قثوي نمم ضبقلا لبق يرتشملا وأ ‹ ءارشلا لبق عئابلا اهجوزي نأ ةليحلاف تناك ولو

 كلملا ثادحتسا وهو ببسلا دوجو دنع نأل ؛ جوزلا قلطي مث اهضبقي وأ ءاهضبقيواهيرتشي
 ‹ ربتعملا نأل ؛ كلذ دعب لح نإو « ءاربتسالا بجي ال هل ًالالح اهجرف نكي مل اذإ ضبقلاب دكؤملا

 . ريغلا ةدتعم تناك اذإ امك ببسلا دوجو ناوأ

 يف تيأر : نيدلا ريهظ لاق : اهيف لاق مث . ءاربتسالا طقسيو هتعاس نم اهئطو هل لحيو حاكنلا

 اهجوزت ول نأ ةروصلا هذه يف اهئطو يرتشملل لحي اغنإ هنأ خئاشملا ضعبل ءاربتسالا باتك

 امكف « اهأطي نأ لبق اهارتشا اذإ امأ « اهتدع ىف ىهو اهكلي ذغنيح هنأل « اهارتشا مثاهئطوو

 ثادحتسا وهو هببس قيقحتل ءاربتسالا بجيف كلم لا توبث لاح حاكن الو حاكنلا لطب اهارتشا

 . نيميلا كلمب ءطولا لح

 يرتشملا تحت ةرح يأ :ش ( تناك ولو ) :م نسح قيقد وهو باتكلا يف ركذي مل اذهو : لاق

 لبق يرتشملا اهجوزت وأ يأ :ش ( ضبقلا لبق يرتشملا وأ « ءارشلا لبق عئابلا اهجوزي نأ ةليحلاف ) :م

 هب قثوي ملاذإ هنأل < اهقلطي ال نأ هيلع فاخي الو هيلع دمتعي يأ :ش ( هب قثوي نمم ) :م ضبقلا

 . اهقلطي ال امر

 ناطرشلا ذإ يرتشملا ضبق دعب جوزلا اهقلطي ال نأ عقو ولو : « ناخ يضاق ىواتف ١ يفو

 ءاربتسالا بوجول ةدئاف ال هضبق لبق اهقالط يف نإف يرتشملا ضبق دعب اهجوز قالط نوكي نأ

 م . ءاش ىتم اهقلطي اهديب اهرمأ نوكي نأ ىلع اهجوزي نأ : ةليحلا « حصألا يف ضبقلا دعب

 وأ عئابلا اهجوز اذإ اهضبقيو اهيرتشي ينعي رشنو فل اذه :ش ( اهضبقي وأ «اهضبقيو اهيرتشي مل)

 . ضبقلا لبق يرتشملا اهجوزت اذإ اهضبقي

 يرتشملا ىلع ناك هلبق اهقلط نإ هنأل « هب ديقو ضبقلا دعب ينعي :ش ( جوزلا قلطي مث ) :م

 ‹ضبقلا لبق اهقلط اذإ هنأل ٠ - هللا همحر - دمحم نع نيتياورلا حصأ يف اهضبق اذإ ءاربتسالا

 يف تسيلو « ةلاحلا هذه يف اهارتشا هنأك راصف دقعلا ةلزنب دقعلا مكحب ضبقلاو اهضبق اذإف

 . ءاربتسالا همزليف ةدع الو حاكن

 ال هل الالح اهجرف نكي مل اذإ ضبقلاب دكؤملا كلملا ثادحتسا وهو ببسلا دوجو دنع نأل ) :م

 ءزج هنم نكمملاو ءطولا نم اًتكمم سيل كاذ ذإ ضبقلا نأل :ش ( كلذ دعب لح نإو ءاربتسالا بجي

 . نكمتلل ًاليزم هنوكل ربتعي مل اًمكح اضبق ناك نإو يرتشملا جيوزت نآ ىرت الأ ‹ ةلعلا

 : ينعي :ش ( ريغلا ةدتعم ) :م ةمألا يأ :ش ( تناك اذإ امك ببسلا دوجو ناوأ ربتعملا نأل ) :م

 ثادحتسا نأل « ءاربتسالا بجي ال ضبقلا دعب اهتدم تضقناو اهضبقو ةدتعم ةمأ ىرتشا اذإ

 هدعب بجي مل ثادحإلا تقو بجي مل املف يرتشملل ًالالح اهجرف نكي مل ضبقلاب دكؤملا كلما
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 ال هنأل ؛ رفکي یتح ةوهشب اهجرف ىلإ رظني الو لبقي الو سملي الو « رهاظملا برقي الو : لاق
 يف امك مارح مارحلا ببس نأ لصألا نأل ؛ هيلإ ءاضفإال يعاودلا مرح رفكي نأ ىلإ ءطولا مرح

 ضيحلا نأل ؛ موصلاو ضيحلا ةلاح فالخب ةهبشب تئطو اذإ ةحوكنملا يفو « مارحإلاو فاكتعالا

 ‹ اهرمع رطش دتمي

 ‹ رهملا عيمج هنع طقسي اهارتشا مث « ءارشلا لبق اهجوزت اذإ هنأ ملعا مث . ببسلا درجت مدعل

 لوخد لبق اهقلط اذإ جوزلا ىلع رهملا فصن بجي هضبق لبق يرتشملا ريغ اهجوزت اذإ اهيفو
 . كلذ نم هئربي نأ هلو ةيراجلا ىلوملا

 Ù كرت نابرقلا مدع نم دارملا : « ريغصلا عماجل ا » يف لاق يأ :ش ( رهاظملا برقي الو : لاق ) :م

 .عامجلا

 . ةبسانملا نودب انه اهركذي ملف ءاربتسالا لئاسم نم تسيل ةلأسملا هذه : تلق نإف

 ةمرح ىلإ ءاربتسالا يف قاسنا ال مالكلا نإف : !دارطتسا « ريغصلا عماجل ا » يف اهركذ : تلق

 اعابتا كلذك - هللا همحر - فنصملا اهركذو « يعاودلا ةمرح ًاضيأ ةلأسملا هذه يفو « يعاودلا

 ‹ رظن هيفو هريغ نم هذهو « هريغو ءارہتسالاب لصفلا اذه رص : لاقي نأ زوجي : ليق دقو « هل

 . هنم انیب دقو هسنج نم نوکی نأ ریغ نم هدارم نأل

 ( رفكي نآ ىلإ ءطولا مرح امل هنأل ؛ رفكي ىتح ةوهشب اهجرف ىلإ رظني الو لبقي الو سملي الو ) :م

 نم ةبقر ريرحتف اولاق ال نودوعي مث مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو :  - ىلاعتو هناحبس - هلوقل :ش

 كرت مزلي ةرافكلا لبق اهئطو اذإف « ءطولا وهو : سيسملا لبق ةرافك بجوأ دقو « اسامتي نأ لبق

 ( هيلإ ءاضفإلل يعاودلا مرح ) :م ‹ رفكي نأ ىلإ ءطولا مرح املف « اًمارح ناكف « اًعطق هب رومأملا

 بسلا ناك ول هنأل « ةلاحم ال :ش ( مارح مارحلا ببس نأ لصألا نأل ) :م ءطولا ىلإ يأ :ش

 يف امك ) :م ببسملا وه ببسلا ةيعرش نم دوصقملا نأل ءالالح اًضيأ ببسلا ناك الالح

 ءطولا مرح امل مارحإلا ةلاح يف امك يأ :ش ( مارحإلاو ) :م هيعاودو ءطولا مرح امل :ش ( فاكتعالا

 لبق اهئطو مرح :ش ( ةهبشب تئطو اذإ ) :م ةحوكنملا يف امكو يأ :ش ( ةحوكنملا يفو ) :م

 ءطولا مرحي ثيح :ش ( موصلاو ضيحل ا ةلاح فالخب ) :م يعاودلا مرح كلذكو « ةدعلا ءاضقنا

 ضيحلا نأل ) :م « اهيلعو هسفن ىلع مئاصلا نم اذإ موصلا يف نكلو « يعاودلا مرحي الو اهيق

 ‹ضعبلا : رطشلا نم دارملاو ‹ ثلثلا وهو « اهرمع رطش بيرق دتي يأ :ش ( اهرمع رطش دتمي

 ابيرق ناكف ‹ رهش لك يف مايأ ةرشع وهو « اهرمع رطش نم برقي يأ : يقانغسلا لاقو
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 ءاهانددع ام كلذك الو جرحلا ضعب اهنع عنملا يفف « ًالفنرمعلا رثكأو اًضرف رهش دت موصلاو

 هءاسن عجاضيو مئاص وهو لبقي ناك : مالسلاو ةالصلا هيلع يينلا نأ حص دقو « اهددم روصقل

 . ضيح نهو

 . رهشلا فصن يهو « اًموي رشع ةسمخب

 كلذب ىوقتيو فصنلا وه رطشلا نأ ىلإ ريشي هنأل « رظن هيفو : « ةيانعلا » بحاص لاقو

 . موي رشع ةسمخ ضيحلا رثكأ نأ ىلع ثيدحلاب انيلع - هللا همحر - يعفاشلا لالدتسا

 يذلا وه - هللا همحر - فنصملا لب « فصنلا نم رطشلا نأ ىلإ يقانغسلا رشي مل : تلق

 رطش دت : لاق دقو ‹ هفصنك ةغللا يف ءيشلا رطش نأل « هيلع دراو رظنلاو « كلذ ىلإ راشأ

 رطشلا نوقلطي ام اريثك مهنأل « انركذ اب لوأ همالك نكلو < دتيي لوعفم رطشلا عقوأف اهرمع

 . فصنلا نم لقأ ىلع

 م ًالفن هنوك لاح رمعلا رثكأ دتيب يأ :ش ( ًالفن رمعلا رثكأو اًضرف ارهش دمي موصلاو ) :م

 :ش ( جرحلا ضعب ) :م موصلاو ضيحلا ةلاح يف اهنوك ةلاح يعاودلا نع يأ :ش ( اهنع عملا يفف)

 ةءرطوملاو مارح ٍإلاو فاكتعالاو ةراهطلا يهو :ش ( اهانددع ام كلذك الو) :م اعرش عوفدم جرحلاو

 . ةصوصخم تاقوأ يف عقت اهنأل ءءايشألا هذه ددم يأ :ش ( اهددم روصقل ) :م ةهبشب

 ( ضيح نهو هءاسن عجاضيو مئاص وهو لبقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو ) :م

 يضر - ةشئاع نع ةمقلعو دوسألا نع : (مهبتك» يف ةعامجلا هاور : لوألا «ناثيدح ناذه :ش

 ناك : تلاق « اهنع - هللا همحر - دمحم نب مساقلا نع هجرخأ هنإف ةجام نبا الإ - اهنع هللا

 . هبرإل مككلمأ هنكلو مئاص وهو رشابيو « مئاص وهو لبقي ي هللا لوسر

 - ةشئاع نع - هللا همحر - ةنوميم نب ورمع نع - هللا همحر - يراخبلا الإ هوجرخأو

 . ناضمر رهش يف لبقي يئ هللا لوسر ناک: : تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر

 . مئاص وهو ناضمر يف لبقي ةَ هللا لوسر ناك : لاق « دانسإلا اذهب امهل ظفل يفو

 وهو لبقي ي هللا لوسر ناک “"تلاق ةصفح نع - هللا همحر - ملسم هجرخأو

 ناك ةا ينلا نأ »- اهنع ىلاعت هللا يضر - ةملس مأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأو . مئاص

 عدصم نع سو نب دعس نع < رانید نب دمحم نع دوواد وبأ جرخأو « « مئاص وهو اهلبقي

 صو مئاص وهو اهلبقي ناك يب يبنلا نأ » : - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع « ىيحي يبأ
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 اهسع الو اهلبقي الو امهنم ةدحاو عماجي ال هنإف ‹ ةوهشب امهلبقف ناتخأ ناتمآ هل نمو : لاق

 ء اهقتعي وأ ‹ حاكن وأ كلمب هريغ ىرخألا جرف كلمي ىتح ةوهشب اهجرف ىلإ رظني الو ةوهشب

 صملا نم مزلي ال ذإوكلذ يف عزانم وهف «؛قيرلا علتبيو مايصلا باب» : هيلع بوبو . " « اهناسل
 اغإ صخش ناسل صي يذلا نأل « رظن هيفو «ليق اذكه « هجيو هصي نأ نكي دقف « عالتبالا

 قصبي اإ صخشلا نإف « دج ديعب اذه نإف قصبي مث هناسل صي فيكو « ةبحملا ةياغ نم هصي
 وهو «هدنسم » يف - هللا همحر - دمحأ هاورو . هصم امل هرك ولو « ةيهاركلا ةياغ ههركي ايش
 ۰ . فيعض ثیدح

 هفعض دقو راند نب دمحم الإ هلوقی ال هناسل صو :- هللا همحر- يدع نبا لاق

 - قحلا دبع لاق « فيعض يرصب : اًضيأ هيف نيعم نبا لاق سوأ نب دعسو «نيعم نب ییحي
 «امهب جتحي ال سوأ نباو رانيد نبا نِإف «حصي ال ثیدح اذه : «هماکحأ» يف - هللا همحر

 دبع مالك ىهتنا « حيحص ريغ ثيدح اذه : لاق هنأ دواد يبأ نع ينغلب : يبارعألا نبا لاقو

 دئاح اًعئاز عدصم ناك : يدعسلا لاق :لاقو . طقف عدصج «هباتك» يف ناطقلا نبا هلعأو . قحلا

 . عيشتلا يف ينعي « قيرطلا نع
 نب دعسو « رانيد نب دمحم : ٠ ةيهانتملا للعلا » يف - هللا همحر - يزوجملا نبا لاقو

 . ثيدحلا ءافعض : عدصمو سوأ

 ناك » : تلاق - اهنع هللا ىضر - ةشئاع نع دوسألا نع اًضيأ ةعامحلا هجرخأ : يناثلا

 . اهرشابي مث ظفل يفو ءاهعجاضي مث رزتت نأ اًضئاح تناك اذإ انادحإ رمأي لب هللا لوسر

 : تلاق - اهنع هللا يضر - ةملس مأ اهمأ نع ةملس مأ تنب بنيز نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 يتضيح بايث تذخأف تللسناف تضح « ةليمحلا يف هعم ةعجطضم يب هللا لوسر عم انآ امنيب

 . ةليمجلا يف هعم تعجطضاف يناعدف « معن : تلق ؟ تسفنأ : لاقف «

 اهسمي الو اهلبقي الو امهنم ةدحاو عماجي ال هنإف ةوهشب امهلبقف ناتخأ ناتمأ هل نمو : لاق ) :م

 لاق يأ :ش ( اهقتعي وأ حاكن وأ كلمب هريغ ىرخألا جرف كلي ىتح ةوهشب اهجرف ىلإ رظني الو ةوهشب
 ءاهلبقي مل وأ اهلبق امإ : هجوأ ةثالث هذه اًضيأ : « ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - يرودقلا

 امهارتشا ناك نإ ءاوس ءاش امهيأ ًأطيو لبقي نأ هل ناك ًالصأ امهلبقي مل نإف « امهادحإ لبق وأ

 . مئاصلل ةلبقلا : باب ( فيعضلا مقر د١٠ )۲۳۸١/ دواد يبأ فيعض رظنا : فیعض (۱)

 « -هللا همحر- هثيداحأ نسحو يحاطلا رانيد نب دمحم ةمجرت يف (۱۹۸ /7) “لماكلا» يف يدع نبا هاور ()
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 اوعمجن نأو :  ىلاعت هلوق قالطإل اًتطو زوجي ال نيتكولمملا نيتخألا نيب عمجلا نأ : اذه لصأو

 اذكو ‹ مرحملل حيجرتلا نأل 4مكنايأ تكلم ام وأ : ىلاعت هلوقب ضراعي الو 4 نيتخألا نيب

 يف ءطولا ةلزنب ءطولا ىلإ يعاودلا نألو ؛ صنلا قالطإل يعاودلا يف امهنيب عمحلا زوجي ال

 عماجي نأ هل سيل امهأطو ولو ‹ امهأطو هنأكف امهلبق اذإف ‹ لبق نم هاندهم ام ىلع ميرحتلا

 ىلإ رظن وأ ةوهشب امهسم اذإ اذكو « امهلبق اذإ اذكف « امهيف يعاودلاب يتأي نأ الو  امهادحإ

 ؛ هانيب ال ةوهشب امهيجرف

 اهلبقاذإ امأو « ىرحألا نود ةلبقملا أطي نأ هل ناك امهادحإ لبق ناك نإو بقاعتلا ىلع وأ اعم

 . ربتعم نوكي ال ةوهشب نكي ملاذإ هنأل « كلذب ديقو ةوهشب

 ال ءطولا ثيح نم يأ :ش ( اًتطو زوجي ال نيتكولمملا نيتخألا نيب عمحلا نأ اذه لصأو ) :م

 نع يورملا وهو « فطعلا ةيضقل اًقيقحت مكحلا يف هيلع فوطعملا كراشي فوطعملاو « عامجإلاب

 . ةباحصلا رثكأ هيلعو « - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع

 كلذب دارأ :ش ( مرحملل حيجرتلا نأل € مكنايأ تكلم ام وأ :  ىلاعت هلوقب ضراعي الو ) :م

 مرحملاو ةمرحلا ىلع ( اوعمجت نأو # : هلوقو « لحلا ىلع لدي « مكنامأ تكلم ام وأ # : هلوق نأ

 . ةيآ امهتمرحو ةيآ امهتلحأ هنأل « زوجي هنأ : - هنع ىلاعت هللا يضر - نامثع

 ىلع « اوعمجت نآأو :  هلوق لمحي نأب انه نكمأو ‹ عمجملا لئالدلا يف لصألا : تلق نإق

 . نيميلا كلم ىلع 4 مكنايآ تكلم ام وأ # : هلوقو . حاكنلا

 نإف « اعامجإ صوصخم 4 مكنايأ تكلم ام وأ : یلاعتو هناحبس هلوق نآل ء اًضيأ اذه «مكحلا

 مرحملا وهو صوصخمب سيل ام ضراعي الف « مارح ةيسوجملا ةمألاو ‹ عاضرلا نم هتخأو همآ

 ةلزنب ءطولا ىلإ يعاودلا نألو ‹ صنلا قالطإل يعاودلا يف امهنيب عملا زوجي ال اذكو ) :م

 مارحلا ببس نأ للصألا نأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( لبق نم هاندهم ام ىلع ميرحتلا يف ءطولا

 يعاودلاب يتأي نأ الو « امهادحإ عماجي نأ هل سيل امهاطو ولو «امهاأطو هنأكف امهلبق اذإف ) :م مارح

 ىلإ هب راشأ :ش ( هانيب ال ةوهشب ام هيجرف ىلإ رظن وأ ةوهشب امهسم اذإ اذكو امهلبق اذإ اذكف « امهيف
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 .اعماج قبي مل اهجرف هيلع مرح ام هنأل ؛ اهقتعي وأ حاكن وأ كلمب هريغ ىرخألا جرف كلم نأ الإ
 هيف صقشلا كيلمتو . هريغ وأ اعيب هبابسأ رئاسب كيلمتلا مظتنيف نيب كلم : هب دارأ كلمب : هلوقو

 اذكو . اهلك قاتعإك امهادحإ نم ضعبلا قاتعإ اذكو « هب مرحي ءطولا نأل ؛ لكلا كيلمتك

 ال اهريبدتو اهتراجإو امهادحإ نهربو هلك كلذب ءطولا ةمرح توبثل اذه يف قاتعإلاك ةباتكلا

 . هكلم نع اهب جرخت ال اهنأ ىرت الأ ؛ ىرخألا لحت

 نأب :ش ( كلب هريغ ىرخألا جرف كلم نأ الإ ) :م ءطولا ةلزنمب ءطولا ىلإ يعاودلا نأل : هلوق

 مرح امل هنأل ؛ اهقتعي وأ ) :م هريغ اهجوزي نأب :ش ( حاكن وأ ) :م اهب قدصتي وأ اهيدهي وأ اهعيبي

 . نيتخألا نيب :ش ( اًعماج قبي مل اهجرف هيلع

 كلي ىتح : «هرصتخم ) يف يرودقلا لوق يأ :ش ( نيمي كلم : هب دارأ كلمب : هلوقو ) :م

 رئاسب كيلمتلا مظتني يأ :ش ( هبابسأ رئاسب كيلمتلا مظتنيف ) :م نيي كلب دارأ كلب ىرحخألا جرف

 . ةقدصلاو ةبهلا وحن هريغ وأ عيبلا ثيح نم يأ :ش ( هريغ وأ اًعيب ) :م كيلمتلا بابسأ

 كيلمتك بابلا اذه يف ىرخألا ضعب كيلمت يأ :ش ( لكلا كيلمتك هيف صقشلا كيلمتو ) :م

 امهادحإ نم ضعبلا قاتعإ اذكو ):م . صقشلا كيلمتب يأ :ش ( هب مرحي ءطولا نأل ) :م اهلك

 . هب ءطولا ةمرحل اهلك قاتعإك امهادحإ نم ضعب قاتعإ اذكو يأ :ش ( اهلك قاتعإك

 توبثل قاتعإلاك ةباتكلا نإف امهادحإ بتاك ول اذكو يأ :ش ( قاتعإلاك ةباتكلا اذكو ) :م

 . ةدئاز اذك ةملكو : « ةيانعلا » بحاص لاقو

 . ىرخألا لحت هنآ يف يأ :ش ( اذه يف) :م ةروهشم ريغ برعلا مالك يف اذك ةدايز: تلق

 ملو « زجعلا دعب ديدج ءاربتسا همزلتسي ىتح ىلوملا كلم نم جرخي مل ةباتكلاب : تلق نإف

 . ىرخألا ءطو هل لحي ال نأ يغبني ناكف « ريغلل اهجرف لعجي

 وهو ‹ روصلا يف انركذ امك يآ :ش ( هلك كلذب ءطولا ةمرح توبثل ) :م ىرحألا ًأطينأ هل لحيف

 . ةباتكلاو ضعبلا قاتعإو صقشلا كيلعت

 امهادحإ ةراجإ يأ :ش ( اهتراجإو ) :م نيتخألا نيتمألا ىدحإ يأ :ش ( امهادحإ نهربو ) م

 وآ اهنهر يتلا نأل يأ :ش ( اهنأ ىرت الأ ىرخألا لحت ال ) :م امهادحإ ريبدت يأ :ش ( اهریبدتو) :م

 . اعماج نوكيف :ش ( هكلم نع ) :م ةروكذملا ءايشألاب يأ :ش ( اهب جرخت ال ) :م اهربد وأ اهرجأ
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 ءطو هل حابب ال « ادساف احان امهادحإ جوز اذإ امأ . حيحصلا حاكنلا هب دارأ حاكن وأ : لوقو

 يف حيحصلا حاكنلاك ةدعلاو « اهيلع ةدعلا بجي هنأل ؛ هيف اهب جوزلا لخدي نأ الإ ىرخألا

 ءطوب اًعماج ريصي هنأل ؛ ىرخألا نود ةءوطوملا ءطو هل لح امهادحإ ئطو ولو . ميرحتلا

 ةلزنم هانركذ اميف اًحاكن امهنيب عمجلا زوجي ال نينأرما لكو . ةءوطوملا ءطوب ال ىرخألا

 يواحطلا ركذو « هقناعي وأ ‹ هنم اًئيش وأ هدي وأ لجرلا مف لجرلا لبقي نأ هركيو : لاق .نيتخألا

 سأب ال :-هللا همحر - فسوي وب لاقو . - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ لوق اذه نأ

 ةقناعملاو ليبقتلاب
 س

 اذإ امأ . حيحصلا حاكنلا هب دارأ ) :م حاكن وأ : يرودقلا لوقو يأ :ش ( حاکن وأ : لوقو ) :م

 حاكنلا يف ىأ :ش ( هيف اهب جوزلا لخدي نأ الإ ىرخألا ءطو هل حابي ال ادساف احان امهادحإ جوز

 . دكسأقلا

 ( ميرحتلا يف حيحصلا حاكنلاك ةدعلاو « اهيلع ةدعلا بجب ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 ىدحإ أطو ول يأ :ش ( امهادحإ ئطو ولو ) :م اهتخأ أطي نأ ذعتيح هل لعجيف ىلوملا ىلع :ش
 اعماج ريصي هنأل ) :م ةءوطوملا ريغ يأ :ش ( ىرخألا نود ةءوطوملا ءطو هل لح ) :م نيتخألا نيتمألا

 تعمج اذإ « نيتخألا نيب اعماج ريصي اغإ ىطولاب نأل يأ :ش ( ةءوطوملا ءطوب ال ىرخألا ءطوب

 . رهاظاذهو « اعماج ريصي ال ةءوطوملا ءطو ىلع رصتقا اذإ امأ « ىرخألا

 تناك اذإ امك حاكنلا ثيح نم يآ :ش ( اًحاكن امهنيب عمحجلا زوجي ال نوتأرما لکو ) :م

 عملا ةلزنمب نانوكت ينعي :ش ( نيتخألا ةلزنم هانركذ اميف ) :م اهتلاخ وأ ىرحألا ةمع امهادحإ

 هل زوجي ال ‹ ةوهشب امهجرف ىلإ رظن وأ « امهسمل وأ امهلبق اذإف ‹ ةوهشلا ءاضق يف نيتخألا نيب

 تناك اذإ اميف مكحلا اذكو « هوجولا نم هجوب هيلع ىرخألا جرف مرحي ىتح امهنم ةدحاو ءطو
 . ةوهشلا ءاضق يف امهنيب عمحلا زوجي ال امهنيب وأ ىرخألا مأ امهادحإ

 عماجلا» يف لاق :ش ( هقناعي وأ هنم اًئيش وأ هدي وأ لجرلا مف لجرلا لبقي نأ هركيو : لاق ) :م

 - هللا همحر- ةفينح يبأ نع - هللا همحر - بوقعي نعدمحم : هيف اهتروصو : « ريغصلا

 ىرأ الو ةقناعملا هركأو « هنم اًئيش وأ « هديوأ « همف لجرلا نم لجرلا لبقي نأ هركأ : لاق هنأ

 ( يواحطلا ركذو ) :م - هللا همحر- فنصلا لاق اذهلو « ىرت امك فالخلا ركذي ملو « ةحفاصلملاب

 - فسوي وبآ لاقو - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ لوق اذه نأ ) :م : « راثآلا حرش » يف يأ :ش

 نب سنأ ىلإ هدانسإب « راثآلا حرش » يف يواحطلا هركذ :ش ( ةقناعملاو ليبقتلاب ساب ال - هللا همحر

 قناعيف : اولاق ‹ «ال :٠ لاق ؟ انيقتلا اذإ ًاضعب انضعب ينحنيأ » : هللا لوسر اي اولاق : لاق كلام _

 : يواحطلا لاق . «اوحفاصت » : لاق ؟ اًضعب انضعب حفاصيف :اولاق « «ال » : لاق ؟ اًضعب انضعب
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 لبقو ةشبحلا نم مدق نيح - هنع هللا يضر - ارفعج قناع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ال

 مهفلاخو «-هللا امهمحر - دمحمو ةفينح وبأ مهنم « ةقناعملااوهركف اذه ىلإ موق بهذو

 حرش» يف فسوي يبأ لوقب يواحطلا ذخأو « فسوي وبأ مهنم « اًسأب هباوري ملو نورخآ

 يف بابلا اذه يف مالكلا انعمأ دقو « « راثآلا حرش » يف هيلإ دواعيلف كلذ دارأ نمف « راثآلا يناعم

 . هيلإ دواعيلف كلذ دارأ نمف : «.راثآلا يناعم حرش يف رابخألا ينابم حرش

 ةشبحلا نم مدق نيح -هنع هللا يضر - ارفعج قناع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور امل ) :م

 : مهنم « - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج هاور ثيدحلا اذه :ش ( هينيع نيب لبقو

 ةويح نع « ( هكردتسم » يف مكأحلا هثيدح جرخأ « - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نب هللا دبع

 : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نبا نع « عفان نع بيبح يبأ نب ديزي نع « حيرش نبا

 مدق املف ءةشبحلا دالب ىلإ - هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ نب رفعج يب هللا لوسر هجو

 . حيحص هدانسإ : مكاحلا لاق . هينيع نيب لبقو لب يبنلا هقنتعا اهنم

 لوسر هاقلت « ةشبحلا نم رفعج مدقو « ربيخ نم ا هللا لوسر مدق امل : لاق رباج نع يبعشلا

 تكسو رفعج مودقب مأ ربيخ حتفب ؟ حرفأ امهيأب يردأ ام هللاو ١ : لاقو « هتهبج لبقو ةي هللا
 ۳ هو

 يبعشلا نع ةدئاز يبأ نب ايركزو « دلاخ يبأ نب ليعامسإ انثدح « نايفس نع هجرخآ مث

 ًاضيأ يواحطلا هجرخأو « حيحص لسرم اذه : لاقو « ثيدحلا < ال هللا لوسر مدق امل : لاق

 ‹« ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ «(ربيخ ةوزغ : باب ىف ةوبنلا لئالد » يف ىقهيبلا هاورو « ًالسرم

 نب دمحم انثدح « ينوريبلا دمحم نبا دمحأ انثدح « يولعلا يبأ ليعامسإ نب نسحلا انثدح

 ‹ ريبزلا يبأ نع « يروثلا نايفس انثدح ينيعرلا ميهاربإ نب يكم ينثدح ةبيط يبأ نب دمحأ

 . فرعي ال نم يروثلا ىلإ هدانسإ ىف : لاقو < هرکذف - هنع هللا یضر - رباج نع

 يف - هللا همحر - يناربطلا هثيدح جرخأ « - هنع ىلاعت هللا يضر - ةفيحج وبأ مهنمو

 امك وهو . هيلع رابغ ال حيحص هدانسإ :لاقو (۳۱۹ )١/ حيبستلا ةالص يف « « كردتسملا» يف مكاحلا هاور (1)

 . هللا همحر لاق

 لسرماذه : لاقو « ۲١١( /۳) رفعج نب هللا دبع بقانم : باب لئاضفلا باتك٠ كردتسملا »يف مكاحلا هاور (۲)

 . فرعي ال نم يروثلا ىلإ هدانسإ يف : هلوق ركذو « ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلل يعليزلا هازعو . حيحص
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 نب ديلولا يمع انثدح « ينارحلا حرسم نب دلاخ نب دمحأ انثدح « ٠ ريغصلاو طسوألا همجعم»

 ةفيحج يبأ نب نوع نع « مادك نب رعسم انثدح « ديزي نب دلخم انثدح « حرسم نب كلما دبع
 : لاقو “'"«هقناعف لك هللا لوسر ليقف ةشبحلا ضرأ نم بلاط يبأ نبا رفعج مدق» : لاق هيبأ نع

 . كلما دبع نب ديلولا هب درفت

 ريمع نب ديبع نب هللا دبع نب دمحم ٠: لماكلا » يف - هللا همحر - يدع نبا هجرخأو

 مدق امل : تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع « ديعس نب ىيحي نع

 مودقبآ يردأ ام : لاقو هينيع نيب ام هب هللا لوسر لبق هباحصأو - هنع هللا يضر - رفعج

 .( ؟ ربیخ حتفب وأ رس رقعج

 : تلاق اهنع « هننس » يف ينطقرادلا اهثيدح جرخأ - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع مهنمو

 نيب هلبقو هب هللا لوسر هلبقتسا هباحصأو - هنع هللا يضر - بلاط يبآ نب رفعج مدق ال

 . هلى

 - رازبلا ىورو « « نايبإلا بعش ١ يف يقهيبلا هاور - هللا همحر - يدع نبا قيرط نمو

 يبأ نب ليعامسإ انثدح بيبش نب هللا دبع انثدح « دمحأ انثدح « « هدنسم ١ يف - هللا همحر

 نب ليعامسإ نع « ةكيلم يبآ نب نمحرلا دبع انثدح كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم انربخأ
 ‹ هينيع نيب لبقف لب يبنلا هاتأ « ةشبحلا نم رفعج مدقامل : لاق هيبأ نع « رفعج نب هللا دبع

 . ٠ - هنع هللا يضر - رفعج مودقب ينم احرف دشأ ربيخ حتفب انأ ام » : لاقو

 اذه نم الإ ةي يينلا نع - هنع هللا يضر - رقعج نب هللا دبع نع ىوري هملعن ال : لاقو

 . هنع هللا يضر - هيبأ نع « رفعج نب هللا دبع نع يبعشلا هاور دقو « هجولا

 «ديبع نب دمحأ انربخأ « نادبع نب نيسحلا وبأ انربخأ «« نايإلا بعش ١ ىف ىقهيبلا هاورو

 انثدح « يهبلا هللا دبع نب دايز انثدح « طايخ نب ةفيلخ انثدح « لضفلا نب ليعامسإ انربخأ

 رفعج مدق امل : لاق - هنع هللا يضر - رفعج نب هللا دبع نع « يبعشلا نع « ديعس نب دهاجم

 . هيتفش لبقف يب يبنلا هلبقتسا ةشبحلا نم

 )١( كلملا دبع نب ديلولا هب درفت : يناربطلا لوق لقنو « « طسوألا» يف يناربطلل يعليزلا هازع .

 مالک هیفو ديزي نب دلخم هیفو : تلق .
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 يهو ةمعاكملا نعو ؛ ةق ةقناعملا يهو ةعماكملا نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نآ يور ام امهلو

 ¢ قتلا

 . هينيع نيب : فورعملاو « هتدجواذكه :- هللا همحر - يقهيبلا لاق

 ادح ‹ ليعامسإ نب دمحم انثدح «ناذئتسالا» يفو « يذمرتلا هاور رخآ ثيدحو

 ‹ يرهزلا نع قاحسإ نب دمحم نع« يبأ ينثدح « ينيدملا دابع نب دمحم نب ىيحي نب ميهاربإ

 ا هللا لوسرو ةنيدملا ةثراح نب ديز مدق » : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع <« ةورع نع

 هلبق ایرع هتیآر ام هللاو « هبوث رجی اًنایرع ب هللا لوسر هیلإ ماقف « بابلا عرقف هاتآف « يتيب يف
0) 

 . بیرغ نسح ثیدح : لاق « هلبقو هقنتعاف « هدعب الو

 ةًأرما نأ ل هللا لوسر غلب : لاق « روكذملا دانسإلاب « ةوبنلا لئالد ١ يف ميعن وبأ هاورو

 ىلإ اوبهذا : تلاقو اهدلو دلوو اهدلو نم اًبكار نيثالث تزهج «ةفرق مأ » : اهل لاقي ةرازف ينب نم

 ةثراح نب ديزب مهيلإ ثعبو «« اهدلوب اهلكثأ مهللا» : يب يبنلا لاقف « دمحم اولتقاف ةنيدملا

 مدق ىتح ديز لبقأف . اهدلوو ةفرق مأ لتقو ةرازف ينب ديز لتقف « اوقتلاف . هنع هللا يضر

 . ثيدحلا . ةنيدملا

 0 دعس ني اور رخألا

 لوسر یتاف ؛ لهآ نم رفت نیعبرآ يف يللا ىلإ راه مث الس متکی ناكر ةرشع دعب ماحنلا

 . « هلبقو هقنتعاف للي هللا

 نأ يور ام ) :م : - هللا همحر - دمحمو - هللا همحر - ةفينح ييألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 ثیدحلا اذه :ش ( ليبقتلا يهو ةمعاكملا نعو « ةقناعملا يهو ةعماكم ا نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 نب ىيحي ينثدح بابحلا نب ديز انثدح « اًعيمج  هدنسماو «هفنصم ) ىف ةبيش ىبأ نبا هاور

 رماع نع « مشيهلا نيصحلا يبأ نع « يريمحلا سابع نب شايع ينربخأ « يرصملا بويأ

 لوسر ناك :٠ لاق هل يبنلا بحاص - هنع هللا يضر - ةناحير اب ابآ تعمس : لاق « يرجحلا

 ‹ ثيدحلا نيل وهو ىيحي نب ميهاربإ هيفو (فيعضلا مقر ٩ )۲۸۸/ ٠١ يذمرتلا فيعض ةرظنا : فيعض (1)

 . سلدم وهو قاحسإ نبا هنعنعو ‹ فيعض وهو ىیحی هوبأو

 . لوألا مسقلا ٠١١) /1) « ىربكلا تاقبطلا» . مهتم وهو يدقاولا هيف : تلق (۲)
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 . ميرحتلا لبق ام ىلع لومحم هاور امو

 وأ «ةعماكم نعو . ءيش امهنيب سيل نيتأرملا : ةمعاكم وأ . « ةعماكم نع ىهني هيي هللا

 . “ءيش امهنيب سيل نيلجرلا ةمعاكم

 نع دعس نب ثيللا نع رضنلا وبأ ينثدح : « هبيرغ » يف مالس نب مساقلا ديبع وب هاورو
 :ديبع وبأ لاق .(ةمعاكملاو ةعماكملا نع ىهن نأ» : ةي ىبنلا ىلإ هعفر سابع نب شايع

 جاه اذإ هاف دشي نأ وهو « ريعبلا ماعك نمذوخأم « هبحاص هاف لجرلا مثلي نأ ةمعاكملاو

 لاق . عيمك : ةأرملا جوزل ليق كلذكو . دحاو بوث يف هبحاص لجرلا عجاضي نأ ةعماكملاو

 ابلاغ قناعملا وه عجاضملا نأل ‹ رظن هيف ةقثاوملاب ةعماكملا ريسفت يأ : - هللا همحر - يزارتألا

 رخآ ءايلاب - نبالا « سابع نب شايع : هلوق . هقناعي هنأ بلاغلاو الإ هريغ ادحأ عجاضي الو <

 - نيصحلا وبأو . - ةلمهملا نيسلاو ةدحوملا ءابلاب - بألاو «-ةمجعملا نيشلابو « ةددشملا فورحلا

 ۰ . يقش نب مشيهلا : همساو ء- نيتلمهملا داصلا حتفو «ءاحلا مضب

 نب هللا دبع همساو ‹ باوصلا وهو « يرجحلا رماع وبأ : لاقيو « يرجحلا رماع نع: هلوق

 ةبسن - ميجلا نوكسو « ةلمهملا ءاحلا حتفب - : يرجحلاو . يرفاعملا : ليقو « يرجحملا رباج

 ةعماكملا ثيدح اجرخأ - هللا امهمحر - يئاسنلاو دواد ابآ نأ ملعا مث . نميلا نم نيع رجح

 نب لضفملا نع «ةنيزلا» يف يئاسنلاو ««سابللا» يف هجرحأ - هللا همحر - دواد وبأف « طقف

 نع « يرفاعملا رماع يب نع « يفش نب مشيهلا نيصحلا يبآ نع « سابع نب شايع نع « ةلاضف
 ةعماكمو ‹ فتنلاو مشولاو رشولا نع :ةرشع نع يي هللا لوسر ىهن ١ : لاق « ةناحير يبأ

 هبايث لفسأ يف لجرلا لعجي نآو « راعش ريغب ةأرملا ةأرملا ةعماكمو « راعش ريغب لجرلا لجرلا

 سبلو ‹ رومنلا بوكرو يهنلا نعو « اريرح هيبكنم ىلع لعجي نأو « مجاعألا لثم اريرح
 . « ناطلس يذلالإ متاخلا

 مدقتملا هدنسب ةبيش يبآ نبا نع - هللا همحر - ةجام نبا هاورو « « هدنسم » يف دمحأ هاورو

 يرذنملا ميظعلا دبع ظفاحلا أطخأو « « رومنلا بوكر نع ىهني ناك ٠ ةي يبنلا نأ » : ءاوس

 . (فارطألا» باحصأ دلق هنكلو « ةجام نبال همامتب ثيدحلا هوزع يف

 مرحت لبق ناك يآ :ش ( ميرحتلا لبق ام ىلع لومحم ) :م فسوي وبأ يآ :ش ( هاور امو ) :م
 ىلع ناك ام ةقناعملا نم هوركملا : لاقف ثيداحألا نيب قفو روصنم وبأ خيشلاو ء ةقناعلاو ليبقلا

 . هلوقب فنصللا هيلإ راشأ « ةوهشلا هجو

 . دواد وبآ (فيعضلا مقر١۸۷) ينابلألا ةمالعلا هفعضو <« )٥۰۹۱( يئاسنلا )٤١٤۹( دواد وبآ هاور : فیعض (۲)
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 عامجإلاب اهب ساب الف ةبج وأ صيمق هيلع ناك اذإ امأ « دحاو رازإ يف ةقناعملا يف فالخلا : اوللق

 » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . ثراوتملا وه هنأل ؛ ةحفاصملاب ساب الو : لاق . حيحصلا وهو

 . (امهبونذ ترثانت هدي كرحو ملسملا هاخأ حفاص

 روصنم وبأ : مهنم خياشملا لاق يأ :ش ( دحاو رازإ يف ة ةقناعملا يف فالحلا : اولاق ) :م

 ناك اذإ ام ) :م ةوهشلا ىلإ يضفي ببس هنأل « دحاو رازإ يف الجر قناع اذإ اميف روكذملا فالخلا

 رابتعاب ريمضلا ركذ ةقناعملاب يأ :ش ( اهب ساب الف ةبج وأ صيمق ) :م قناعملا ىلع يأ :ش ( هيلع

 هلاق يذلل يأ :ش ( حيحصلا وهو ) :م - - هللا مهمحر - انباحصأ نيب :ش ( عامجإلاب ) :م . قانعلا

 نيب حودم رمأ وهو « ةماركلاو ربلا هجو ىلع نوكي - هللا همحر - هنأل « حيحصلا وه خئاشملا

 . سانلا

 ( ثراوملا وه هنأل ) :م « « ريغصلا عماجلا » يف لاق يأ :ش ( ةحفاصملاب ساب الو : لاق ) :م

 . اهريغو ةعيبلا يف سانلا نيب ةييدق ةنس هب دارأ سانلا نيب ثراوتلا وه ةحفاصملا نأل يأ :ش

 . حفاصتلا رابتعاب ريمضلا ركذو

 هاور :ش ( ٩ امهبونذ ترثانت هدي كرحو ملسملا هاخأ حفاص نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ) :م

 - هللا همحر - يقيرخلا بوقعي نع « نيدشر نب دمحأ نع « « طسوألا همجعم » يف يناربطلا

 مام نعول يللا نمؤلا نإ لاق لب يبنلا نع « - هنع هللا يضر - ناميلا نب ةفيذح نع

 ۲ رجشلا قرو رثانتي امك امهایاطخ ترٹانت « هحفاصف هديب ذخأو هيلع

 نب ديبع نب ميهاريٳ نع ۽ ميلس نب ناوفص نع ٤ نايالا بعش » يف يقهيبلا هج رخأو

 اوس هوحن اعوفرم - هنع هللا يضر - ةقیاح نع « لیل يب نيا نند ۽ ةعافر

 هللا لوسرای ار یحخ تلق : لاق ۴ كي تلا ل "لاق مث يد خاو يب

 قرو رثانتي امك ‹« امهنیب بونذلا ترٹانت الإ « هدیب ذخایو هب بحریف اًملسم ملسم یقلیال » : لاق

 . " حشلا

 يبأ نع « حلجألا نع « ةجام نباو « يذمرتلاو - هللا همحر - دواد وبآ جرخأو

 یور ءءالحطلا نب دمحم نب بوقعيو « طسوألا» يف يناربطلا هاور : )۳٦/۸( «عمجملا» يف يمثيهلا لاق (۱)

 . تاقث هلاجر ةيقبو ‹ دحأ هفعضي ملو دحاو ريغ هنع

 . نسح هدانسإو ٤۷١( /۷) «ناإلا بعش» يف يقهيبلا هجرحخأ (۲)

 : ۲۷۱ص «تاقثلا» يف نيهاش نبا لاق <« باشخلا يرطق هيفو ٤١١( /۷) «ناإلا بعش» يف يقهيبلا هجرخأ (۳)

 . ۱٤۸/۲( /۳) ؛لیدعتلاو حرجلا»و (۲۰۳:۱ /۲) «ریبکلا خیراتلا» يف هتمجرت عجار « سأب هب سیل
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 نايقتلي نيملسم نم ام ) : ا هللا لوسر لاق: لاق - هنع هللا ىضر - ءاربلا نع «قاحسإ

 . ° «اقرتفي نأ لبق امهل رفغ الإ ناحفاصتيف
 نب ىيحي همسا : حلجألاو « «هدنسم » يف دمحأ هاورو . بيرغ نسح : يذمرتلا لاقو

 هللا يضر - رذ يبأل لاق هنأ ةرنع نم لجر نع اًضيأ - هللا همحر - دواد وبآ جرخآو

 : لاق ؟هومتيقلاذإ مكحفاصي ا هللا لوسر ناک له < ثيدح نع كلأسأ نأ ديرأ :-هنع

 .  لوهجم هيفو . « ينحفاص الإ طق هتيقل ام»
 نم)» : لاق < ا يبنلا نع « دوعسم نبا نع « لجر نع « ةمثيخ نع يذمرتلا جرخأو

 . بيرغ :لاقو . “" « ديلاب ذخألا ةيحتلا مامت

 . اًظوفحم هدعي ملف هنع ليعامسإ نب دمحم تلأسو

 . اًضيأ لوهجم هيفو : تلق

 ‹ هتهبج ىلع هدي مكدحأ عضي نأ ضيرملا ةدايع مامت نم » : لاق ا هللا لوسر نأ - هنع هللا ضر

 . فيعض ديزي نب يلعو « يوقب سيل هدانسإ : لاقو ““ « ةحفاصملا ةيحتلا مامت نمو

 ىتح لورهي هللا ديبع نب ةحلط ىلإ ماقف : كلام نب بعك ثيدح يف « نيحيحصلا » يفو

 تلق : لاق -هللا همحر - ةداتق نع يراخبلا دنعو ‹ ةحلطل اهاسنأ الو ينأنهو ينحفاص

 . معن : لاق ؟ هللا لوسر باحصأ يف ةحفاصملا تناكأ : - هنع هللا يضر -سنأل

 : لوصف ىلع بابلا اذه يف مالكلا نأ ملعا مث

 . لبقلا عاونآ يف : لوألا

 ىلع ةلبقلا : لاقي : « ريغصلا عماجلا» حرش يف - هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا لاق

 . ةوهش ةلبقو « ةدوم ةلبقو « ةمحر ةلبقو « ةقفش ةلبقو « ةيحت ةلبق : هجوأ ةسمخ

 . . ءاربلا نع قاحسإ يبآ نع حلجألا نع (۳٠۳۷)ةجام نباو (۸۸۷) يذمرتلاو )٠١١١١( دواد وبأ هاور (۱)

 . ينابلألا ةمالعلا هححصو « بيرغ نسح ثيدح : يذمرتلا لاق « هركذف

 . لوهجم لجر هیفو )٥۲۱٤( دواد وبآ هاو ر : فیعض ()

 . يذمرتلا فيعض )٥٠١( - هللا هظفح- ينابلألا هفعضو « )۲۸۸١( يذمرتلا هاور : فیعض (۳)

 . (فيعضلا مقر٠ه١٠ )۲۸۸١« يذمرتلا -هللا هظفح- ينابلألا هفعض : فیعض )٤(
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 دلاولا :ةمحرلا ةلبقو . ديلا ىلع اًضعب مهضعب لبقي نونمؤملا ناكف : ةيحتلا ةلبق امأف

 . سأرلا ىلع هلبقي هتدلاول وأ هدلاول دلولا ةلبق : ةقفشلا ةلبقو . دخلا ىلع اهدلول ةدلاولاو «هدلول

 . مفلا ىلع هتجوزل جوزلا ةلبق : ةوهشلا ةلبق امأو . دخلا ىلع هتخأو هاخأ لبقي : ةدوملا ةلبق امأو

 رجلا ىلع ةلبقلا يهو « ةنايد ةلبق مهضعب دازو : ةعيرشلا جات ؛ ةيافك  يفو

 . ىهتنا «دوسألا

 يف يذمرتلاو «بدألا»و «داهجلا» يف دواد وبأ هجرخأ ام اهنم ةريثك ثيداحأ ىور : تلق

 نع ‹ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع « دايز يبأ نب ب ديزي نع « «بدألا» يف ةجام نباو ««داهجلا»

 هتصق ركذف « .٠ . . ليَ هللا لوسر ایارس نم ةيرس يف ناك هنآ: - هنع هللا يضر - رمع نبا

 . هدي انلبقف اب ىبنلا نم انوندف : لاق «

 نبا ركذي ملو . دايز يبأ نب ديزي ثيدح نم الإ هفرعن ال نسح ثیدح : يذمرتلا لاق

 . ةصقلا ةجام

 هللا لوسرب الدو اًيدهو اًتمس هبشأ ادحأ تيأر ام» : تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر - نينمؤملا

 اهلبقي اهيلإ ماق هيلع تلخد اذإ تناكو : تلاق - اهنع ىلاعت هللا يضر - هتنبا ةمطاف نم هلي

 ««اهلحم يف هتسلجأو هتلبقف هل تماق اهیلع لخد اذإ یک يبنلا ناكو « هسلجم يف اهسلجأو

 . حيحص نسح : خسنلا ضعب يفو « نسح ثيدح : - هللا همحر - يذمرتلا لاقو

 دبع نع ةجام نباو ‹« ريسلا يف يئاسنلاو « «ناذغتسالا» يف يذمرتلا هجرخآ ام : اهنمو

 الب يبنلا دي اولبق دوهيلا نم اًموق نأ » : لاسع نب ناوفص نع « - ماللا رسكب - ةملس نبا هللا

 ثيدح : يئاسنلا لاق . حيحص نسح ثيدح : - هللا همحر- يذمرتلا لاقو . "« هيلجرو

 .ًالاقم هيف نإف ةملس نب هللا دبع ةهج نم هل هراكنإ ناكو : - هللا همحر - يرذنملا لاقو . ركنم

 رطم نع « عابطلا نب ىسيع نب دمحم انثدح « - هللا همحر - دواد وبأ هجرخأ ام : اهنمو

 نبا (۲۹۰ /۱۷۸۲) يذمرتلاو « «داهحلا» (فيعضلا مقر / ¥۷ دواد وبآ < ينابلألا هفعض : فیعض (۱)

 . )٤ * ۳۷ / ۸٩۷( ةجام

 - نينمؤملا مآ ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع قيرط نم )٤٠٤١١( يذمرتلا « )٥۲١۷( دواد وبأ هاور : حيحص (۲)

 . حيحص هدانسإو « -اهنع هللا يضر

 يئاسنلا )٠٠۷١/ ۸٠۸(« ةجام نبأ « (فيعضأا مقر۷١١ /۲۸۸۹) يذمرتلا ‹ ينابلألا هفعض : فيعض (۳)

 .هرکنتسإو (۲۷۵ )٤۰۷۸/
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 رماع نب عرازلا اهدج نع « عراز نب عزاولا تنب نابأ مأ ينتثدح « قتعألا نمحرلا دبع نبا

 - يراخبلا هاورو . ((هلجرو ُب يبنلا دي لبقنو ءانلحاور نم ردابتن انلعجف » : لاق

 . هب «رطم انثدح « ليعامسإ نب ىسوم انثدح « « درفملا بدألا » هباتك يف - هللا

 مساقلا نع « هللا ديبع نب مصاع نع « زئانجلا »يف ةجام نباو يذمرتلا هجرخأ ام : اهنمو

 نوعظم نب نامثع ىلع لحد هيب يبنلا نأ :٠ - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع « دمحم نبا

 .  هیتنجو یلع لیست هعومد تیأر یتح یکب مث هلبقو هيلع بکأف «تیم وهو

 ° «كردتسملا» يف مكاحلا هاورو . حيحص نسح ثيدح : - هللا همحر - يذمرتلا لاقو
 « رباجو « سابع نبا ثيدح : هدهاشو . هللا دبع نب مصاعب اجتحب مل نيخيشلا نإ : لاقو
 ا هللا لوسر لبق - هنع ىلاعت هللا يضر- قيدصلا نأ: - مهنع :ع ىلاعت هللا يضر - ةشئاعو

 « هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : لاقر ءروكذملا دنسلاب «لئاضفلا» يف هداعأ مث . تيم وهو

 . هأو هدنس : لاقو «هرصتخم» يف يبهذلا هبقعتو

 ثدحبي وه انيب» : لاق ريضح نب ديسأ نع- هللا همحر - دواد وبأ هجرخأ ام : اهنمو
 لوسر اي ينربصأ : لاقف دوعب هترصاخ يف يب يبنلا هنعط ذإ حازم هيف ناكو مهكحضي موقلا
 هصيمق نع يب يبنلا عفرف صيمق يلع سيلو اصيمق كيلع نإ : لاق . ربطصا : لاق « هللا

 . ^« هللا لوسر اياذه تدرأ اغإ : لاقو « هحشك لبقي لعجو هنضتحاف

 ةتسا :ربطصا : هلوقو «يندقأ يأ ؛ ينربطصا : هلوق

 لادبع نع نابج نب صاع ن ؟ةلصلاو بلا يف هکردتسم ١ يف مکا هجر ام اهنمو

 : لاقف « انيقي هب دادزآ اًئيش ينرأ هللا لوسر اي : لاقف ي يبنلا ىت أ الجر نأ هيبأ نع ةديرب نب

 تعءاجف ‹ كوعدي الب هللا لوسر نإ : اهل لاقف اهيلإ بهذف « اهعداف ةرجشلا كلت ىلإ بهذا

 . « تعجرف : يعجرا : اهل لاقف ٠ لإ يبنلا ىلع تملس ىتح

 رطم نع عابطلا نب ىسيع نب دمحم انثدح : لاق - لجرلا ةلبق يف : باب « بدألا » يف دواد وبأ هاور : فيعض (۱)

 . ةلوهجم نابآ مأو ءرماع نب عرازلا اهدج نع عراز نب عزاولا تنب نابآ مآ ينتثدح قتعألا نمحرلا دبع نبا

 . حيحص : ينابلألا انخيش لاقو )٠٤١١( ةجام نبا « )٠٠٠١( يذمرتلا (۳۱۹۳) دواد وبآ هاور (

 . « بيرقتلا » فيعض وهو هللا ديبع نب مصاع هيف لب : تلق

 هاو هدنس : يبهذلا لاقو « ۱۹١( /۳۱) نوعظم نب نامثع بقانم يفو (۳۹/۱) “كردتسملا» يف مكاحلا هاور ()
 . -هللا هظفح- ينابلألا هدانسإ ححصو « )۵۲۲٤( دواډ وبأ هاور : حیحص (6)

 نع ةديرب نب هللا دبع نع نابح نب حلاص قيرط نم )۱۷١/6(  ةلصلاو ربلا » يف مكاحلا هاور : فیعض ()

 . كورتم نابح نب حلاص : لاقف يبهذلا هبقعتو دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو . هيبأ
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 ا
 ةأرملا ترمأل دحأل دجسي نأ ادحا رمآ تنک ول ,: لاقو « هيلجرو هسأر لبقف هل نذآ مث : لاق

 ‹ كورتم نابح نبا حلاص : لاقف يبهذلا هبقعتو . دانسإلا حيحص : لاقو ‹ ( اهجوزل دحست نأ

 ليبقت يف ملعي ال : لاقو «هيلجرو هیدیو هسآر لبقف» : هيف لاقو «هدنسم » يف رازبلا هاورو

 . ثيدحلا اذه ريغ سأرلا

 يلبقف يموق » :- اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاعل - هنع ىلاعت هللا يضر - ركب وبأ لاق

 نباب فورعملا يناهبصألا ركب وبأ ظفاحلا فنص دقو : « هرصتخم » يف يرذنملا ظفاحلا لاقو

 ةباحصلا نع راثآو « ةي يبنلا نع ثيداحأ هيف ركذ ديلا ليبقت يف ةصخرلا يف ءزج ئرقلا

 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر - نيعباتلاو

 نم ملعامك « حشكلاو سأرلاو لجرلاو ديلا ةلبق ةحابإانركذام عومجم نم ملعف

 ثيدح نم ملعامك « نيتفشلا ىلعو نينيعلا نيبو ةمدقتملا ةهبجلا نم اهتحابإ ةمدقتملا ثيداحألا

 . (نايإلا بعش » يف يقهيبلا هجرخأ يذلا رفعج نب هللا دبع

 ةربملا هجو ىلع ناك اذإ كلذ لك نكلو ليبقتلا ثيداحأ ةلمج ىف بيرق نع هانركذ دقو

 . نيجوزلا قح يف الإ زوجي ال ةوهشلا هجو ىلع ناك اذإ امأو « ماركإلاو

 : لاق هنأ نايفس ىور امل زئاج لداعلا ناطلسلا وأ مامإلا دي ليبقت « تاعقاولا » يف ركذو

 نسحي نم » : لاقو هسأر لبقو كرابملا نب هللا دبع ماقف « ةنس لداعلا ناطلسلاو ملاعلا دي ہہقت)

 . (كريغاذه

 يونيو هسفن ىلع نمأي لجرلا ناك نإ : لاق نم مهنمف « هيف اوملكتف مهريغ دي ليبقت امأو
 . هب سأب ال « هماركإو ملسملا ميظعت ىهو ةنسح

 . نيمدقتملا نع هيف ةصخر ال هنأ راتخملاو : « تاعقاولا » يف لاق مث

 ءاملعلا يدي نيب ضرألا ليبقت امأو : « ةياغلا » ىفو « ثيداحألا ىف فالخ اذه : تلق

 ةدابع هبشي هنأل « مثآ كلذك هب يضارلاو لعافلاو هيف لاكشإ ال مارح هنإ : اولاق « مهريغو

 . نثولا

 هركم وهف : هريغ يقل اذإ هسفن دي ليبقت نم لاهجلا هلعفي ام امأو : « يواحطلا حرش » يفو

 . هيف ةصحخر الف
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 عروتملاو ملاعلا دي ليبقت - هللا مهمحر - نيرخأتملا ضعب صخرو : « يفاكلا » يفو

 . ماركإلاو ميظعتلا قحتسي نم لكو ذاتسألاو نيدلاولا دي ليبقت كلذك : تلق

 هدانسإب دوواد وبأ ىور امل كلذ عنم نم مهنمف ‹ هيفاوفلتخا لجرلا مايق يف : يناثلا لصفلا
 اوموقت ال » : لاقف ‹ هلانمقفاصع ىلع اكتم هيي هللا لوسر انيلع جرخ » : لاق ةمامآ يبأ ىلإ

 ,VD e) س
 . « ًضعب مهضعب مظع مجاعألا موقت امك

 وهو -اهنع ىلاعت هللا يضر - ةمطاف هتتبال ا يبنلا مايقب ًالالدتسا هحابأ نم مهنمو

 . بيرق نع هانركذ يذلا

 لخدف « دحاو وأ نآرقلا نوؤرقي موق :« ناخ يضاق » يف لاق نم ىلع لضف نم مهنمو

 ‹ هلجأل موقي نأ زاج هذاتسأ وأ هاوبآوأ ملاع هيلع لخد نإ : اولاقف « فارشألا نم دحاو مهيلع

 . یهتنا ‹ زوجی ال كلذ یوس امیفو

 موقي نأ يغبني هل مايقلا عقوتي نمم دحأ ىلع وأ موق ىلع لخادلا ناك نإ : لاق نم مهنمو

 مساقلا يبأ خيشلا نع يكح امك . هكرتي كلذ عقوتي ناك نإو « هكرتبررضتيال ىتح

 الو همظعيو هل موقي ءاينغألا نم دحأ هيلع لخد اذإ ناك هنآ : - هللا همحر - ميكحلا يدنقرمسلا

 ولف ميظعتلا ينم نوعقوتي ءاينغألا نأل : لاقف « كلذ يف هل ليقف « ملعلا ةبلطو ءارقفلل موقي

 باوج نوعمطي اغإو كلذ يف نوعمطي ال ملعلا ةبلطو ءارقفلاو « اوجعزنا مهميظعت تكرت
 . مايقلا كرتب نوررضتي الف هوحنو ملعلا يف مهعم ملكتلاو مالسلا

 : « ريغصلا عماجلا » حرش يف -هللا همحر- يبوبحملا ركذ : هللا ريغل دوجسلا يف : ثلاثلا لصفلا

 نم لاهجلا هلعفيامو هاركإ ريغ نم ناك اذإ رفك وهف ىلاعتو هناحبس هللا ريغل دوجسلا امآ

 ٠ : لب هلوقل « ةلاحم ال كلذ نع نوهنيف عدبلا حبقأ ضحم مارحف مهخيش يدي نيب ةيفوصلا

 مهل هللا لعج امل نهجاوزأل ندجسي نأ ءاسنلا ترمأل دحأل دجسي نأ ادحأ رمآ تنك ول اولعفت ال

 تنأ : هلاولاق نيح كلذو « اودجستال : يأ « هريغو دواد وبأ هجرحخأ « « قحلا نم نهيلع
 . كل دجسن نأ قحأ

 يبآ نع سبتعلا يبأ نع رعسسم قيرط نم )٩/ ۲٠۳( دمحأو ٤/ ۳۰۸(٥۲۳۰1[ ) دواد وبآ هاور : فیعض (۱)

 . -اعوفرم - ةمامأ يبأ نع بلاغ يبأ نع قوزرم يبآ نع سبدعلا

 . مالك هيف بلاغ وبأو . نالوهجم سبدعلا وبأو سبنعلا وبأو
 مقر ۱۸۷۳/۲۱٤ ٥]دواد وبآ اورو « [ حیحصلا مقر ]٩۲۹/۱۱۷٥ يذمرتلا هاور : ينابلألا هححص (۲)

 . [حيحصلا
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 ےک
 ‹ دجسي ال نأ لضفألاف « كانلتق الإو كلملل دجسا : ملسملل ليقاذإ : « تاعقاولا » يفو

 دوجسلا ناك نإو « هاركإلا ةلاح يف ناك اذإو . ةروص رفك وه اب ىتأي ال نأ لضفألاو « رفك هنأل

 تناك اذإ دوجسلا نأ ىلع ليلد اذهو ‹ رفقكب سيل هنأل ‹ دجسي نأ لضفألاف « ةيحتلا دوجس

 ىلع ناطلسلا دنع دجس نمريصي ال سايقلا اذه ىلعف « ارفك نوكي ال ًافئاخ ناك اذإ « ةيحتلا ةنس

 . «تاعقاولا» ظافلأ ىهتنا « ًارفاك ةيحتلا هجو

 . مهرفك يف كشي الف الالجإو ًاميظعت الإ ناطلسل نودجسي ال نامزلا اذه ىف : تلق

 . مارح هللا ريغل عضاوتلا : « ينيسحلا ىواتف » يفو

 . رفك ميظعتلا هجو يف هللا ريل دوجسلا : يسخرسلا ةمئألا سمش لاق : « ىفاكلا » ىفو
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 عيب زوجي ال : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ةرذعلا عيبب هركيو « نيقرسلا عيبب سأب الو : لاق

 هنأل ؛ هب عفتنم هنأ :انلو . غابدلا لبق ةنيملا دلجو ةرذعلا هباشف « نيعلا سجن هنأل ؛ ًضيأ نيقرسلا

 اهب عفتني هنأل ؛ ةرذعلا فالخب عيبلل لحم لاملاو ألام ناكف عيرلا راثكتسال يضارألا يف ىقلي

 زوجي اذكو . حيحصلا وهو - هللا همحر- دمحم نع يورملا وه طولخملا عيب زوجيو « اطولخم
 . ةساجنلا هتطلاخ تيز ةلزنب طولخملاو حيحصلا يف طولخملا ريغب ال طولخم اب عافتنالا

 ( عيبلا يف لصف ) :م
 لاعفألا كلت رمأ نأل ءىطولاو سمللاو برشلاو لكألا لصف نع لصفلا اذه رخأ :ش

 عیبب ساب الو : لاق) :م . ےدقتلاب قحأ ناک الاصتا رثکأ ناک ام نأل اذهو « ناسنإلا ندہب لصتم

 : هل لاقيو « نيجرسلا وه نيسلا رسكب نيقرسلاو « ريغصلا عماجلا » يف لاق يأ :ش ( نيقرسلا
 هللا يضر- صاقو يبأ نب ديعس ثيدح يفو . ءاهلاو واولا ديدشتو ةلمهملا نيعلا مضب ةوعلا

 ىمس هنمو « اهتجلاعم نسحيو هضرأ حلصي يأ . ةوعلاب هضرأ ليلدب ناك هنأ :-هنع ىلاعت

 ةرذعب يعمصألا اهرسفو « نيجرسلاب : قئافلا يف ةوعلا رسفو . هب حلصت ضرألا نأل لامدلا

 (ةرذعلا عيبب هركيو) :م . ضرألا هباشت ام هبشأ امو رعبلا ةوعلا : «ةرهمجلا» يف لاقو . سالا

 نيعلا سجن هنأل ؛ اضيأ نيقرسلا عيب زوجي ال :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م يمدألا عيجر وهو :ش

 . هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو . :ش (غابدلا لبق ةتيملا دلجو ةرذعلا هباشف

 ءألام ناكف عيرلا راثكتسال يضارألا يف ىقلي هنأل ؛ هب عفتنم) :م نيقرسلا يأ :ش (هنأ : انلو) :م

 الإ اهب عافتنالاب رجت مل ةداعلا نأل :ش (اطولخم هب عفتني هنأل ؛ ةرذعلا فالخب عيبلل لحم لاملاو

 عني الو لكألا عني نيعلا ةساجنو لام هنأل :ش (طولخملا عيب زوجيو) :م دامرلا وأ بارتلاب اطولخم

 يبأ نع يور ام نع هب زرتحاو :ش (حيحصلا وهو -هللا همحر - دمحم نع يورملا وه) :م عافتنالا
 . ًاضيأ طولخملا ريغ عيبب سأب ال : لاق هنأ ةفينح

 نع يورامع هب زرتحا :ش (حيحصلا يف طولخملا ريغب ال طولخملاب عافتنالا زوجي اذکو) :م

 . ةصلاخلا ةرذعلاب عافتنالاب سأب ال :لاق هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ

 .  ريغصلا عماجلا » حرش يف -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا امهلقن ناتياورلاو

 تيز ةلزنب بارتلاب ةرذعلا نم طولخلا يأ :ش (ةساجنلا هتطلاخ تيز ةلزنب طولخماو) :م

 ةطولخملا ةرذعلا كلذف اقافتا هوحنو حابصتسالاك هب عافتنالاو هعيب زوجي ثيح ةساجنلا هتطلاخ

 اهب نوعفتني سانلا نأل اهب اعفتنم امهنوك عماجلاو « هيلع ًاسايق هعيب زوجي بلاخلا بارتلاب
 . ةطولخم



 اهعسي هنإف ‹ اهعيبب اهبحاص ينلكو : لاقو « اهعيبي رخآ ىأرف لجرل اهنأ ةيراجب ملع نمو : لاق
 ىلع لوبقم تالماعملا يف دحاولا لوقو . هل عزانم ال حيحص ربخب ربخأ هنأل ؛ اهأطيو اهعاتبي نأ

 ال يلع اهب قدصت وأ يل اهبهو وأ هنم اهتيرتشا : لاق اذإ اذكو . لبق نم رم امل ناك فصو يأ

 يف ربخللا ةلادع نأل ؛ قداص هنأ هيأر ربكأو ةقث ريغ ناك اذإ اذكو « ةقث ناك اذإ اذهو ءانلق

 ضرعتي نأ هل عسي مل بذاك هنأ هيأر ربكأ ناك نإو . رم ام ىلع ةجاحلل ةمزال ريغ تالماعملا

 ؛ كلذ نم ءيشل

 هنإف « اهعیبب اهبحاص ينلكو : لاقو « اهعيبي رخآ ىأرف لجرل اهنأ ةيراجب ملع نمو : لاق) :م
 هنأل :ش (حيحص ربخب ربخأ هنأل) :م ء٠ ريغصلا عماجل ا » يف لاق يأ :ش (اهاطيو اهعاتيب نأ هعسي

 . : (هل عزانمال) :م بذكلا ةمرح داقتعا عم نيدو لقع نع ردص

 «ًادبع وأ ناكأرح ينعي :ش (ناك فصو يأ ىلع لوبقم تالماعملا يف دحاولا لوقو) :م

 نأ دعب ءًاغلاب وأ ناك ًايبص « لدع ريغ وأ ناك ألدع « ةأرما وأ ناك الجر « ًارفاك وأ ناک ًاملسم

 يف لبقي دحاولا لوق نأ برشلاو لكألا لصف يف يأ :ش (لبق نم رم امل) :م ًازيم ًالقاع ناك

 . جرحلل ًاعفد تالماعملا

 اهتيرتشا : ةيراجل ا هدي يف يذلا لاق اذإ مكحلا اذكو يأ :ش (هنم اهتيرتشا : لاق اذإ اذكو) :م

 راشأ :ش (انلق ا يلع اهب قدصت وأ يل اهبهو وأ) :م هل اهنأ لجرلا ملعي ناك يذلا وهو نالف نم

 لمعلا ةحصو « هلوق لوبق يأ :ش (اذهو) :م . هل عزانم ال حيحص ربخب ربخأ هنأل هلوق ىلإ اهب

 : (ةقث ناك اذإ) :م هب

 . ؟ ناک فصو يأ ىلع: هلوق ضقانم اذه : تلق نإف

 بذكي ال نأ زوجي ًاقساف ناک نإو « همالک دمتعي نم نوکی نأ « ةقث هلوق ىنعم : تلق

 . هتهاجولو هتؤورمل قسافلا

 ءةقث ريغ ربخملا ناك اذإ مكحلا اذكو يأ :ش (قداص هنأ هيأر ربكأو ةقث ريغ ناك اذإ اذكو) :م

 ام ىلع ةجاحلل ةمزال ريغ تالماعملا يف ربخملا ةلادع نأل) :م . قداص ربخملا نأ هيأر ربكأ نأ لاحلاو

 . برشلاو لكألا لصف يف يأ :ش (رم

 جات طبض يفو :ش (كلذ.نم ءيشل ضرعتي نأ هل عسي مل بذاك هنآ هيآر ربكأ ناک نإو) :م

 حرش» يفو . ضرعتي نأ : هلوقب هرسف مث « ضرعي نأ هل عسيال : -هللا همحر- ةعيرشلا

 ءيشل ضرعتي نأ هل عسي ال : هلوق عضوم ءيشب مزعي نأ هل عسي مل : -هللا همحر- « يزارتألا

 الو اهيرتشيال ينعي ءطولاو عافتتنالا نم ءيشب دصقي يأ : هلوقب هرسف مث . كلذ نم

 . اهأطي

۲ 



 اهنأ ديلا بحاص هربخأ نكلو نالفل اهنأ ملعي مل اذإ اذكو « نيقيلا ماقم ماقي يأرلا ربكأ نأل
 ؛ يأرلا ربكأ ربتعي ةقث نكي مل نإو « هلوق لبق ةقث ربخملاو هنم اهارتشا وأ اهعيبب هلكو هنأو « نالفل

 اهرتشي مل لوألل اهفرع ناك نإف « ءيشب ديلا بحاص هربخي مل نإو ‹ هقح يف ةجح هرابخإ نأل
 نأ هل كلذ فرعي ال ناك نإو « هكلم ليلد لوألا دي نأل ؛ يناثلا كلم ىلإ اهلاقتنا ملعي ىتح

 لدعلاو قسافلا قح يف كلما ليلد قسافلا دي نأل ؛ اًقساف ديلا وذ ناك نإو « اهيرتشي

 ماقم ماقي يأرلا ربكأ نأل) :م كلذ عيمج يف بارشلاو ماعطلا كلذكو : «يفاكلا» يف لاق

 . جورفلاك اذه نم مظعأ وه اميف :ش (نيقيلا

 ىلع دمتعي نآ هلف هتآرما اهنأ هربخأو « ناسنإ هيلع اهلخدأف ةأرما جوزت نم نأ ىرت الأ

 . قداص هنأ هيأر رہكأ ناك وأ « هدنع ةقث ناك اذإ اهأطيو هربخ

 ربكأ ناك نإو « هلتقي نأ لزنملا بحاصلف هفيس ًارهاش اليل هريغ ىلع لجر لحد اذإ اذكو

 ‹ كلذب لجعي مل صل نم براه هنأ هيأر ربكأ ناك نإو « هلام دخأو هلتق دصق صل هن هيأر

 ةلزنمب يأرلا ربكأ لعج (تانمؤم نهومتملع نإق # : ىلاعتو هناحبس هلوق نم انركذ ام هديؤم

 ال4 هلوقل «الدع وأ اقساف يأرلا ربكأب الإ نوكي ال ًانيقي ريخغلا نايبإب ملعلاذإ نيقيلا

 نإو هعدف كردص يف كاح امف ‹ كبلق تفتساو كردص ىلع كدي عض» : -هنع هللا يضر-ةصباول

 . «هب سانلا كاتفأ

 اذإ مكحلااذكو يأ . :ش (نالفل اهنأ ديلا بحاص هربخأ نكلو نالفل اهنأ ملعي مل اذإ اذكو) :م

 نأو يأ :ش (هناو) :م . نالفل اهنأ هربخأ هدي يف يذلا نكلو « نالفل ةيراجلا نأ لجرلا ملعي مل

 (ةقث ربخملاو) :م نالف نم ةيراجلا ىرتشا هنأ هربخأو يأ :ش (هنم اهارتشا وأ اهعيبب هلكو) :م ًانالف

 يف ةجح هرابخإ نأل ؛ يأرلا ربكأ ربتعي ةقث نكي مل نإو « هلوق لبق) :م ةقث ربخملا نأ لاحلاو يأ :ش

 ةجح ريغ نكلو «نالفل لب « يل سيل « هلوق وهو هيلإ عجري اميف هسفن قح يف يأ :ش ( هقح
 . يأرلا ربكأ وهو ةجح نم دب الف ‹ هنم تيرتشا وأ ينلكو : هلوق وهو هيلإ عجري ال اميف

 ةروصلا يف ًاضيأ اذه :ش (لوألل اهفرع ناك نإف «ءيشب ديلا بحاص هربخي مل نإو) :م

 ال هناف «ءيشب هربخی ملو هدي ريغ يف اهآر مث ًالثم نالفل اهنأ ةيراجب ملعي نأ وهو ةروكذملا

 یتح اهرتشی مل) :م ‹« لوألل اهفرع ناک نإف : هلوق ینعم وهو « هیلإ اهلاقتنا ملعی یتح اهیرتشی
 ناك نإو « هكلم ليلد لوألا دي نأل) :م . كلملا بابسأ نم ءيشب :ش (يناثلا كلم ىلإ اهلاقتنا ملعي

 . لوألل اهنوك يأ :ش (كلذ فرعي ال

 (لدعلاو قساسفلا قح يف كلما ليلد قسافلا دي نال ؛ اقساف ديلا وذ ناك نإو « اهيرتشي نأ هل) :م

 لدعلاو قسافلا ليلدلا اذه ىح يفو كلملل يعرش ليلد فرصتملا دي نأ بيكرتلا اذه ينعي :ش
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 ال هلثم نوكيي نأ الإ ‹ رهاظلا ليلدلا دوجو دنع يأرلا ربكأب ربتعم الو ,ضراعم هضراعي ملو

 نم ةعس يف نوكي نآ ىجري اهارتشا ول كلذ عمو هزنتي نآ هل بحتسي ذئنيحف ‹ كلذ لثم كلمي

 ىتح اهرتشي ملو اهلبقي مل ةمأ وأ « ادبع اهب هاتآ يذلا ناك نإو ‹ يعرشلا ليلدلا هدامتعال كلذ

 ةقث وهو هل نذآ هالوم نأ هربخاأ نإف « هريغل اهيف كلما نأ ملعيف « هل كلم ال كولمملا نأل ؛ لاسي

 نم دب الف رجا ا مات امرتشپ مل يار هل نکی مل ناو يأرلا ربكأ ربتعي ةقث نكي مل نإو « لبق
 . لیلد

 يف كلملا ليلد ديلا نأل :لوقي نأ بيكرتلا قح ناكو « هل لوقلاف نانثا هعزانت اذإ ىتح ءاوس

 . ءاوس هيف لدعلاو قسافلاو كلملا ليلد قسافلا دي نأل : لوقن وأ . لدعلاو قسافلا قح

 يأرلا ربكأب ربتعم الو) :م اهأطيو اهيرتشي همالك ىلع دمتعيف :ش (ضراعم هضراعي ملو) :م

 كلم ال هلثم نوكي نأ الإ) :م يأرلا ربكأ نم ىوقأ رهاظلا ليلدلا نأل :ش (رهاظلا ليلدلا دوجو دنع

 لهآ وهو هبايإ يف نكي مل لهاج دي يف باتك وأ ًائيش كليب ال ريقفلا دي يف ةردك :ش (كلذ لثم
 هزنتلا بجوي ةلاح يف ددرتلا عقو هنأل ءارشلا كرتيو :ش (هزنتي نأ هل بحتسي ذشنیحف) :م كلذل

 م ءارشلا نم يأ :ش (كلذ نم ةعس يف نوكي نأ ىجري اهارتشا ول كلذ عمو) :م طايتحالاو

 هلوق لوقلاف . كلام هنأ معزي ديلا بحاص نأل رهاظ ديلا وهو :ش (يعرشلا ليلدلا هدامتعال)

 زاوجلا تبثي ملف ليلدلا اذه فلاخي هلاح نأ الإ اليلد دمتعي ءارشلا ديري يذلاف معز اميف ًايعرش

 . كلذل ةلعو

 ىتأ يذلا ناك نإو :ش (لاسي ىتح اهرتشي ملو اهلبقي مل ةمأ وأ ًآدبع اهب هاتأ يذلا ناك نإو) :م

 هنأل كلذ نع لأسي ىتح اهرتشي ملو اهلبقي مل كش انههو : لاقو ةمأ وأ ًادبع ةيراجلاب لجرلا

 الف :ش (هل كلم ال كولمملا نأل) :م فرصتلل قلطمب سيل كلملا قح نم ديلاو هريخل اهنأ ملاع

 نأ ملعي وهف يأ :ش (هريغل هيف كلم ا نأ ملعيف) :م « كلملل نانم قرلا نأل كلملل ًاليلد هدي حلصي

 . ًاكولمب هنوكل هريغل ةيراجلا وهو هب هاتأ يذلا يف كلا

 . هانركذ ام هليوأت نكلو « هريغل اهيف كلملا نأ ملعيف : لوقي نأ بجاولا ناكو

 ‹تالماعملا يف لوبقم دحاولا مسالا نأل هلوق :ش (لبق ةقث وهو هل نذأ هالوم نأ هربخأ نإف) :م

 ربكأ ناك نإف :ش (يأرلا ربكأ ربتعي ةقث نكي مل نإو) :م لبقيف ةعزانملا عضوم ريغ يف رابخإ اذهو
 نكي مل نإو) :م كلذ نم ءيشل ضرعتي مل بذاك هنأ هيأر ربكأ ناك نإو . هقدص قداص هنآ هيأر

 فرصتلا نع رجاح قرلا نأل « ةلمهملا ءارلاب :ش (ليلد نم دب الف رجاحلا مايقل اهرتشي مل يأر هل
 . ديلا درجم لمعي ال ليلد عون دجوي مل امف « هنع عنام يآ

 نذآأ هنأ ربخي اميف ًاكولم وأ ناك ارح غلبي مل يذلا يبصلا اذكو : مكاحلل « يفاكلا » يفو
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 ةقث ريغ ناك وأ « اًئالث اهقلط وأ « اهنع تام بئاغلا اهجوز نأ ةقث اهربخأ ةآرما نأ ولو : لاق

 دعب ينعي « قح هنأ اهیآر ربکأ نأ الإ ال مآ هباتک هنأ يردن الو قالطلاب اهجوز نم باتکب اهاتأو

 عزانم الو ‹ ئراط عطاقلا نأل ؛ جوزتت مث دتعت ناب سأب الف « يرحتلا

 نأ هعسو قداص هنأ هيآر ربكأ ناك نإف ‹ ةقدص وأ ةيده هعم هيلإ ثعب ًانالف نأو « هعسو هل

 ال اميف يأرلا ربكأ نأل كلذو ًائيش هنم لبقي نأ عسي مل بذاك هنأ هيأر ربكأ ناك نإو « هقدصي

 . نیقیلاک هتقیقح ىلع فقوپ

 سمش ينعي لوقي مامإلا انخيش ناك : « يفاكلا حرش » يف يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 نإف كلذب هترمأ همأ نأ هربحأو < هنم يرتشي سولفب ًالاقب ىتأ اذإ يبصلا : يناولحلا ةمئألا

 يغبني ال ةداع نايبصلا هلكأي امو بيبزلا بلط نإو « هنم هعيبب سأب الف « هوحنو نوباصلا بلط

 يرتشي نآ دارآف « همأ سولف ىلع رثع دقو « هلوقي اميف بذاك هنأ رهاظلا نأل « هنم هعيبي نأ

 نإف كلذ ريغو زبخب وأ سولفب يضاقلا ىلإ ءاج ًايبص نأ ولو نويعلا يفو . هسفن ةجاح اهب

 دار ولو « هنم عيبي نأ سأب الف كلذ وحنو لفلفلاو حلما لم تيبلا يف هب عفتني ءيش هنم بلط

 له لاسي یتح هنم عبي ال نأ لضفألاف نایبصلا هب يرتشي ام لثم ًاقتسف وأ ًازوج هنم يرتشي نأ

 اهقلط وأ ‹ اهنع تام بئاغلا اهجوز نأ ةقث اهربخأ ةأرما نأ ولو : لاق) :م . ال مأ كلذ يف هوبأ هل نذآ

 هنأ اهيأر ربكأ نأ الإ «ال مآ هباتک هنأ يردت الو قالطلاب اهجوز نم باتکب اهانأو ةقث ريغ ناك وأ « ًاثالث

 ؟جوزتت مث دتعت ناب ساب الف) :م قح هباتک هنأ تملع ترحت نأ دعب ينعي :ش (يرحتلا دعب ينعي قح

 ةيجوزلاو قالطلا وأ توملا وهو < صضراع يأ ئراط ةيجوزلل عطاقلا نأل :ش (ئراط عطاقلا نأل

 عزانم الو ينعي :ش (عزانم الو) :م هلوق ىنعم وهو ءاقبلا ىلع لدت ال اهنأل « هعزانت ال ةقباسلا

 . انه دوجوم

 عطاقلا كلذك ناك اذإ يأ فوذحم طرش نوكيف « ءافلاب عزانم الف خسنلا ضعب يفو

 نيلجر ةداهش نم دب الف ًانراقم ناك اذإ عطاقلا نأل ئراط هلوقب ديقو . ذئنيح عزانم الف ًائراط

 ناك ءاوس دسفم ريغلا نع مزلي الو عزانم هل نكي ملاذإ لصألا نأ لصألاو . نيتأرماو لجر وأ

 انمض نوكي مازلإلاف ةحوكنملا يف امأ . ًاقساف وأ ألدع « ةمأ وأ ناكأدبع « ةأرما وأ الجر ربخلا

 . ًادصقال

 رخآ هجوف « هجولا اذه نم ةحصلا دعب حاكنلا داسفإ يف دحاولا لعج ربخ نإ : تلق نإف

 ربخب لطبي ال اهيف ريغلل تباثلا كلملاو « تباث جوزلل كلملا نأ وهو « لوبقلا مدع بجوي هيف

 .دحاولا

 « لاحجلا باحصتساب لب كلذك سيل اهيف هكلمو بجوم ليلدب ًاتباث ناك كلذ نإ : تلق
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 ناك نإو ‹ حصي الف ةداهشلا يف امآ « رابخألا يف هركذ يذلا اذه مث هنم ىوقأ دحاولا ربخو
 «لوصفلا » يف هركذ بئاغلا ىلع ءاضق هنأل ةقرفلاب يضاقلا يضقي ال ىتح نينثا دهاشلا
 نإو ‹ لبقي ال بئاغ جوزلاو هتأرما قلط ًانالف نأ نينثا دهش اذإ : «ةمتتلا» يفو « ينشورتسألل
 اهبلق يف عقوو لدع لجر اهدنع دهش اذإاذكو « رخآب جوزتتو دتعت نأ اهل لح ةأرملا دنع دهش
 . قداص هنأ

 دق اهنأ ربخم ربخأف اهنع باغ ىتح اهب لخدي ملف ةأرما جوزت لجر « يفاكلا حرش » يفو
 اهاوس ةوسن عبرأب وأ اهتخأب جوزتي نأ هل لح ةقث الدع ربخما ناك نإف ء مالسإلا نع تدترا
 اذإاذكو . هربخب لمعيال بذاك هنأ هنظ ىلع بلغ نإو هعوقو روصتي رم يف عزانملا مدعل
 ربخ يف لبقف ةنايدلا باب نم اذه نأل « هتخأ وأ همأ نم تعضترا اهنأ ربخأف ةريغص تناك

 مل كلهأ نم تعضترا امدعب وأ ةدتعم وأ ةدترم يهو اهتجوزت موياهتجوزت لاق ولو « دحاولا
 ةعزانملا عضوم يف ربخلا اذه نأل الدع ربخملا ناك نإو . اهاوس عبرأ وأ اهتخأب جوزتي نأ هعسي

 هدنع دهش اذإ الإ لبقي الف هداسف ىعدي اذهو هدقع ةحص يعدي هنأ لقاعلا لاح نم رهاظلا نأل

 ۰ ۰ . كلذ ىلع نالدع نادهاش

 بلغ اذإ اهجوزتي نآ هل لحي يتدع تضقناو يجوز ينقلط دق : لجرل ةأرملا تلاق ولو

 تضقناو اهقلطو ناث جوزب تلحتسا اهنآ تربخآ اذإ ًاثالث ةقلطملا كلذكو . اهقدص هنظ ىلع

 نأ ربخأف لجر اهاتأ ولو . هيف اهل عزانم ال رمأ نع تربخأ اهنأل اهجوزتي نآ جوزلل لح اهتدع
 جوزتت نأ اهعسي مل « ًادترم وأ «ةعاضرلا نم اهاخآ ناك اهجوز نإو « دساف اهحاكن لصأ

 الف ‹ دقعلا ةحص يعدي جوزلا ذإ ةعزانملا عضوم يف هنأل « اهنظ ىلع بلغ نإو « رخآ جوزب
 . ًالوبقم نوکی

 اهيقل «تربك املف هل اهنآ يعدي لجر يدي يف اهسفن نع ربعت ال ةريغص ةيراج كلذكو
 هل لحت مل لصألا ةرح انآ : تلاق ولو . اهجوزي نأ هل لح « ينقتعأ يديس نإ : تلاقف لجر
 . ةعزانملا عضوم يف يناثلاو « ةعزانملا عضوم ريغ يف لوألا ربخلا نأل اهجوزتي نأ

 ملآدساف ناك اهحاكن نأ هتربخأف هريغ تنآ مث ًالجر تجوزت ول اهسفن ةرحلا كلذكو

 . ىنعملا اذهل اهجوزتي نأ اهتلاقم عمس نمل لح « اهقلط هنأ تعدا ولو « اهجوزتي نأ هل لحي
 نيح ًادترم ناك هنأ حاكنلا دعب رقأ وأ ينجوزت ام دعب مالسإلا نع دترا تلاق ول كلذكو

 . لبقيف عزانتلا لحم ريغ يف ًاضراع ًارمأ تعدا اهنأل « ينجوزت

 نم لئاسملا هذهو « ةلصفم كيتأيام ىلع لئاسملا هذه ىلإ -هللا همحر- فنصملا راشأ دقو
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 تلاق اذإ الكو.اهجوزتي ناب ساب الف يندع تضقناو يجوز ينقلط : لجرل تلاق ولاذكو
 ساب الف «يتدع تضقناو ينقلط مث يب لخدو رخآ جوزب تجوزتو يندع ضقنا :ثالثلا ةقلطملا

 «ئراط عطاقلا نأل ينقتعأف نالفل ةمأ تنك : ةيراج تلاق ول اذكو . لوألا جوزلا اهجوزتي نآب

 نم اهاخأ وأ ادترم اهجوزت نيح جوزلا ناك وأ « ادساف ناک حاكنلا لصأ نأ ربخم اهربخآ ولو

 كنأ :ربخم هربخأ اذإ اذكو ‹ ناتأرماو لجر وأ نالجر كلذب دهشي ىتح هلوق لبقي مل ةعاضرلا

 كلذب دهشي ىتح « اهاوس عبرأ وأ اهتخأب جوزتي مل ةعاضرلا نم كتخأ وأ ةدنرم يهو اهتجوزت
 تبثف « هداسف راكنإو هتحص ىلع لدي دقعلا ىلع مادقإلاو « نراقم داسفب ربخأ هنأل ؛ نالدع

 هتخأ وأ همأ نم تعضترا اهنأ جوزلا ربخأف ةريغص ةحوكنملا تناك اذإ ام فالخب ءرهاظلاب عزام

 ‹ همادعنا ىلع لدي ال لوألا مادقإلاو ئراط عطاقلا نأل ؛ هيف دحاولا لوق لبقي ثيح

 باتك لئاسم نم ءًارمخ ملسلا عاباذإو هلوق ىلإ ةقثاهربحأ ةأرما نأ ولو : هلوق

 . « ريغصلا عماجلا» لئاسم ىلع ًاعيرفت اهركذ ««ناسحتسالا»

 اذإ ربخلملا :ش (اهجوزتي نأ سأب الف يتدع تضقناو يجوز ينقلط : لجرل تلاق ول اذكو) :م

 ينقلط مث « يب لخدو رخآ جوزب تجوزتو يتدع تضقنا : ثالشلا ةقلطملا تلاق اذإ اذكو) م

 عطاقلا نأل) :ماهجوزتي نأ هل ربخملل لحي :ش (ينقتعأف نالفل ةمأ تنك : ةيراج تلاق ول اذكو)

 . عزانم الو قتعلا وهو ضراع « ةبقرلل عطاقلا يأ :ش (ئراط

 نم اهاخأ وأ ًادترم اهجوزت نيح جوزلا ناك وأ ءًادساف ناك حاكنلا لصأ نأ ربخم اهربخأ ولو) م

 عضوم يف ربخاذهنأل :ش (ناتآرماو لجر وأ نالجر كلذب دهشي ىتح هلوق لبقي مل ةعاضرلا

 . ةعزانملا

 وأ اهتخأب جوزتي مل ‹« ةعاضرلا نم كتخأ وأ ةدترم يهو اهتجوزت كنأ : ربخم هربخأ اذإ اذكو) :م

 م . هلوق لبقيالف :ش (رهاظلاب عزانملا تبثف) :م . دقعلا يأ :ش (هداسف راكنإو هتحص ىلع لدي

 لوق لبقي٬ثيح هتخأ وأ همأ نم تعضترا اهنآ جوزلا ربخأف ةريغص ةحوكنملا تناك اذإ ام فالخب)

 ضراع ةجوزلل عطاقلا يأ :ش (ئراط عطاقلا نأل) :م عاضترالاب رابخإلا يف يأ :ش (هيف دحاولا
 وهو هل بجوم ليلدب حاكنلا دقع ةحص نم مدقت ام وهو :ش (لوألا مدقإلاو) م. عاضرلا وهو

 ۾ تعضترا هلوق هيلع لد عاضترالا مادعنا ىلع يأ :ش (همادعنا ىلع لدي ال) :م يذلا دقعلا
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 نع ربعت ال ةريغص ةيراج تناك ولو « قرفلا رودي فرحلا اذه ىلعو « اقرتفاف . عزانملا تبثي ملف

 ‹ لصألا ةرح انآ :تلاقف رخآ دلب يف لجر اهيقل تربك املف « هل اهنأ يعدي لجر دي يف اهسفن
 ًرمخ ملسملا عاب اذإو : لاق . مدقت ام فالخب « ديلا وذ وهو عزانملا ققحتل اهجوزتي نأ هعسي مل

 سأب الف اًينارصن عئابلا ناك نإو « هنم ذخأي نآ نیدلا بحاصل هركي هنإف نيد هيلعو اهنمث ذخأو

 قرفلاو « هب

 . هلوق لبقي ملف :ش (عزانملا تبثي ملف)

 ولامك « دحاولا ربخب لطبي ال ريغلل اهيف تباثلا كلملا نأ ال لبقي ال نأ ىغبني : تلق نإف

 الو يرتشملا كلم ربخلا اذهب لطبيال ثيح يسوجم ةحيبذ هنأ ادحاو ربخأ مث« ًامحل ىرتشا

 . دحاولا ربخب لطبي ال ريغلا كلم نأل « عئابلا ىلع نمثلاب عجري

 لب بجوم ليلدب سيل لاحلا ىف ريغلا كلم نأ : ىضاملا لاؤسلا ىف كل بيجأ دق : تلق

 دصقملاب ربخب ىسوجلا ةحيبذ هنوكب ربخلا امأ . هنم ىوقأ دحاولا ربخو « لاحلا باحصتساب
 الف عيبلا ةحصب هنم ةعزانم ءارشلا ىلع مادقإلاو لوألا نم عيبلا داسفب ربخ وه لب « ئراطلا

 . نيدهاش ةداهش نودب دحاولا ربخ لبقي

 نود ىلوألا يف ةعزانملا دوجول اهلبق ءيشلا مكحو . ةلأسملا هذه مكح يأ :ش (اقرتفاف) :م

 هذه نيب قرفلا رودي ةثالثلا هذه ىلع يأ :ش (قرفلا رودي فرحا اذه ىلعو) :م . مهفاف هذه

 ريغ يف راجخإلا ناك اذإ ينعي « كلذ اهيف سيل يتلاو « دحاولا لوق لوبقاهيف يتلا لئاسملا

 . لبقي ال ةعزانملا يف ناك اذإو « دحاولا لوق لبقيو « ةعزانملا عضوم

 :ش (تربک املف « هل اهنا يعدي لجر دي يف اهسفن نع ربعت ال ةريغص ةيراج تناك ولو) :م

 يف لجر اهيقل) :م . فرشلاو ةثجلا يف مضلاب ربكو « نسلا يف رسكلاب ربك لاقي « ءابلا رسكب
 ام فالخب « ديلا وذ وهو عزانملا ققحتل اهجوزتي نأ هعسي مل « لصألا ةرح انآ : تلاقف « رخآ دلب

 ربخلا نأل ءاهلوق لبقي ثيح « ينقتعأف نالفل ةمأ تنك : تلاق ول اهنأ هلوق هب دارأ :ش (مدقت

 . ةعزانملا عضوم ريغ يف لوألا

 اهجوزتي نكلو « عئابلا ىلع اهب دري ال ةرح انأ : تلاقف ةمأ ىرتشا « لزاونلا » يفو

 اهلعل يردأ ال : لوقيو اهجوزتي ةمأ ىرتشا اذإ دادش ناكو . ةأرما وأ ةمأ اهنأل « اهئطو هل لحو

 .كلذب قتعي ال نكلو « طايتحالا قيرطب اذه اهئابسنأ ناسل ىلع ةيرحلا مالك ىرج لعل وأ ةرح

 ‹ هنم ذخأي نأ نيدلا بحاصل هركي هنإف نيد هيلعو اهنمث ذخأو ًارمخ ملسلملا عاب اذإو : لاق) :م

 نيب :ش (قرفلاو) :م « ريغصلا عماجلا » يف لاق يأ :ش (هب ساب الف اينارصن عئابلا ناك نإو
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 ىلع نمثلا يقبف ملسملا قح يف موقتم لاب سيل رمخلا نأل ؛ لطب دق لوألا هجولا يف عيبلا نأ

 قح يف موقتم لام هنأل ؛ عيبلا حص : يناثلا هجولا يفو . عئابلا نم هذخأ لحي الف يرتشملا كلم

 اذإ مئاهبلاو نريمدآلا تاوقأ يف راكتحالا هركيو : لاق . هنم ذخألا لحيف عئابلا هكلمف « يمذلا

 . هلهأب راكتحالا رضي دلب يف كلذ ناك

 نمثلا يقبف ملسملا قح يف موقنم لاب سيل رمخلا نأل ؛ لطب دق لوألا هجولا يف عيبلا نآ) :م نيهجولا
 قح يف دقعنم ريغ رمخلا ىلع دقعلا نأ ينعي :ش (عئابلا نم هذخأ لحي الف يرتشملا كلم ىلع

 نمو « هدي يف بوصغملاك راصف « ًاعرش مئابلا ىلع درلا قحتسم ضوبقملا نمثلا نوكيف نيملسملا
 . هلثم اذهف هب ملع اذإ هضبقي نأ ضباقلل لحي ال ةبوصغملا مهاردلاب ىضق

 (هنم ذخألا لحيف عئابلا هكلمف ‹ يمذلا قح يف موقتم لام هنآل ؛ عيبلا حص : يناثلا هجولا يفو) :م

 . عيبلا يف مهل صخر هنأل انل ريصعلاك مهل رمخلا نأل :ش

 . اهنامثأ نم رشعلا اوذخأو اهعيبب مه ولو : -هنع یلاعت هللا يضر- رمع لاق

 ناك نإ امأف ‹ ىضارتلاب ءاضتقالاو ءاضقلا ناك اذإ اذه : -هللا همحر- دمحم نعو

 هل بيطي رمخلا نمث هنوكب يضاقلا ملعي ملو « نمشلا اذهب هيلع يضاقلا ىضق نأب ءاضقلاب
 . يضارتلاب ءاضتقالا دنع مرح انإو « هئاضقب كلذ

 كلذ ذخأ نع ةثرولا عروت نإ قزابلا عيب نم هبسكو تام لجر : «يجلاولاولا ىواتف» يفو

 اوقدصت اهبابرأ اوفرعي مل نإو ثيح عون هيف نكمم اهنأل « اهبابرأ ىلع نودريو « ىلوأ ناك
 ةحئانلاو ينغملا امأو . ىلوأ ناك ةثرولا عروت نإ املظو ةوشر ذخأ اميف باوجلا كلذكو ءاهب

 ةفايضلاو ءادهإلا امأو ‹ دقعو طرش ريغ نم اضرلاب ىطعأ هيف نأل« رسيأ هيف رمألاو لوقلاو

 هلام بلاغ ناك نإو « لالح لالا كلذ نأ زجي ملام هلبقي ال فيضلاو يدها ابلاغ ناك نإ رظنيف

 . مارح هنأ هدنع نیبتی یتح لبقی نب سأب الف ًالالح

 دریل هنیعب كلذ ملعي ال نکل لحي ال ثیح نم بستکی ناک هنأ دمتعی هنباو تام لجر

 الو ءاش ثيح هيف فرصتيف هنيعب عناملا مادعنا قلطملا دوجول مكحلا يف لالح هل ثاريملاف هيلع

 . هيبأ یصخ هنیب قدصي نکل ىلوأ ناک قدصتو عروت نإف « قدصتلاب رمؤي

 حابي طرش ريغ نم لاملا ذخأ ناك نإ كلذ هل حابب له« نغم برطم وهو لالا عمج لجر

 . «يجلاولاولا ىواتف» يفاذك ‹ عوط نع لاملا ىطعأ هنأل هل

 . ملعاذإ هضبق ضباقلل لحي ال ةبوصغم ريناند وأ مهاردب هنيد ىضق ولو «ةياردلا» يفو

 (هلهأب راكتحالا رضي دلب يف كلذ ناك اذإ مئاهبلاو نييمدآلا تاوقأ يف راكنحالا هرکیو : لاق) :م
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 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيف لصألاو « هب سأب الف رضي ال ناك اذإ امأف . يقلتلا كلذكو

 .  نوعلم ركتحملاو قوزرم بلاجلا»

 هريغو ماعطلا ركتحا : لاقي « سبحلاو عمجلا راكتحالاو : -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش

 ةدارإ ماعطلا سبح ركحلا : «لمجملا» يفو .« بدألا ناويد» يف اذك « ءالغلا هب صبرتي هعمج اذإ

 . ًاضيأ ركحلاو « ركحلا وهو ةيئالغ

 سبح ليقو . ملظ اذإ « ركح نم لاعتفا « ءالغلل ماعطلا سبح راكتحالا :« يفاكلا» يفو

 . هريغ نع هسبحو هب دبتسا اذإ ءيشلا ركحو

 ًارهش ءالغلا صبرتي عيبلا نع مئاهبلاو سانلا تاوقأ سبح : عرشلا لهآ حالطصا يفو

 . سانلاب رارضإ ةيفورصملا يف هارتشا امهيف داز امف

 الإو ‹ هلهأ رضي دلب يف ناك اذإ « بلجلا : يقلتلا هركي اذكو يأ :ش (يقلتلا كلذكو) :م

 « دلبلا جراخ اهارتشاف « ماعطلا تبلج يتلا ةلفاقلا ىلإ ةدلبلا نم جرخي نأ هنم دارملاو « الف

 . هب سأب الف رضی ال ناک اذإ « الف الإو هرکی

 يف يأ :ش (هيف لصألاو) :م انركذ امك يقلتلا اذكو :ش (هب ساب الف رضي ال ناك اذإ امأق) :م

 دحاو لك نوك يف لصألاو : لاقي نأ نسحألاو « ًاضيأ يقلتلا يفو « ًاهوركم راكتحالا نوك

 . دلبلاب نارضي اناك اذإ ًاهوركم يقلتلاو راكتحالا نم

 ثيدحو راكتحالا هتهارك ىلع لديال ثيدحلاو ؟اذه نسحألا لوقي فيك : تلق نإف

 . ياب يقلتلا

 نأ حصف « يقلتلا يف ةدوجوم يهو سانلا ىلع قييضتلا « راكتحالا ةهارك ةلع : تلق

 نايب ةدايز نوكي دعب اميف يتأي يذلا يقلتلا ثيدحو « نيبابلا يف ًالصأ راكتحالا ثيدح نوكي

 . مهفاف هباب يف حيرص هنأل حيضوتو

 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ٩ نوعلم ركتحملاو قوزرم بلاجلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق) :م

 ديعس نع « ناعدج نب ديز نب يلع نع « نابوث نب ملاس نب يلع نع « تاراجتلا يف ةجام نبا
 قوزرم بلاجلا » يَ هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نع بيسملا نباا

 ۰ . ۲ نوعلم رکتحملاو
 «مهديناسم» يف يل وملا ىلعي وبأو ديمح نب دبعو « يمرادلاو هیوهار نب قاحسإ هاور

 . ةركحلاو بلجلا باب - تاراجتلا باتك [ فيعضأ لا مقر ]۲٠١۳/ ٤١١ ةجام نبا « ينابلألا هفعض : فيعض(١)
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 اذإ هركيف مهيلع رمألا قييضتو مهقح لاطبإ عيبلا نع عانتمالا يفو « ةماعلا قح هب قلعت هنألو

 هنأل؛ ريبك رصملا ناك نأب رضي مل اذإ ام فالخب « ةريغص ةدلبلا تناك ناب كلذ مهب رضي ناک

 ‹ هريغب رارضإ ريغ نم هکلم سباح

 . (نايإالا بعش ) ىف ىقهیبلاو

 دحأ هيلع هعباتي ال : لاقو ملاس نب يلعب هلعأو « « ءافعضلا » باتك ىف ىليقعلا هاورو

 ظفللاب «هحيحص »يف -هللا همحر- ملسم هجرخأ اذه رمعم ثيدحو . « ىطاخ الإ ركتحي ال »

 . عويبلا » باتك ىف روكذملا

 هيف ركذي ملو «عويبلا يف كردتسملا » يف مكاحلا -هنع یلاعت هللا یضر- رمع ثیدح یور

 هللا يضر- نافع نب نامثع نع «ثيدحلا بيرغ باتك يف يبرحلا ميهاربإ هاورو . بلاجلا

 يلع نع « ملاس نب يلع نع « ليئارسإ نع ريكب يبأ نب ىيحي انثدح ةمشيخ وبأ انثدح هع
 . ءاوس هلثم نافع نب نامثع نع -هنع هللا يضر- بيسملا نب ديعس نع « ديز نبا

 نب ديعس نع يورو : «نيلفاغلا هيبنت» باتك ىف -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 . ( نوعلم ركتحملاو

 هباجيف عيبلل ماعطلا يرتشي يذلا بلاجل اب دارآو : -هنع هللا يضر- ثيللا ربأ هيقفلا لاق

 ركتحملاو ‹ نيملسملا ءاعد ةكرب هلانيف هب نوعفتني سانلا نأل قوزرم وهف هعيبيف « هدلب ىلإ

 . نيملسملا ىلع ًافينعت كلذ يف نأل سانلاب رضيو عنملل ماعطلا يرتشي

 . ؟ انه نعللا ىنعم ام : تلق نإق

 ال كلذو « ىلاعتو هناحبس هللا ةمحر نع درطلا : امهدحأ « نيعون ىلع انه نعللا : تلق

 نأل < انه دارملا وهو « نيحلاصلا ماقمو « راربألا ةجرد نع داعبإلا : يناثلاو « رفاكلل الإ نوكي

 . ةريبكلا باكتراب نايإلا نع جرخي ال نمؤملا : ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع

 سانلا قح هب قلعت ركتحملا هركتحا يذلا ءيشلا نألو يآ :ش (ةماعلا قح هب قلعت هنألو) :م

 :ش (كلذ مهب رضي ناك اذإ هركيف مهيلع رمألا قييضتو مهقح لاطبإ عيبلا نع عانتمالا يفو) :م

 هنأل ؛ اريبك رصملا ناك نأب رضي مل اذإ ام فالخب « ةريغص ةدلبلا تناك ناب) :م سبحلا وأ راكتحالا يأ

 يغبلني رارضإإلا ىهتنا اذإف ‹ رارضإلا يه ةلعلا نأل :ش (هريغب رارضإ ريغ نم هكلم سباح
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 نعو ‹ بلخلا يقلت نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ ليصفتلا اذه ىلع يقلتلا اذكو
 يف هوركم وهف سبل نإف « ةدلبلا رعس راجتلا ىلع يقلتملا سبلي مل اذإ اذه : اولاق . نابكرلا يقلت

 صيصختو ‹ مهب رداغ هنأل ؛ نيهجولا

 .ةهاركلا

 نأل ) :م الف الإو « هركي ةدلبلا لهأب رضأ نإ ينعي :ش ( ليصفتلا اذه ىلع يقلتلا اذكو ) :م

 لوألاف « ناثيدح ناذه . :ش (نابكرلا يقلت نعو « بلجلا يقلت نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع -هللا همحر- ملسم هجرخأ

 ىتآ اذإف ‹ هارتشاف هاقلت نمف بلجل ا اوقلت ال » : ظفل يفو . بلجلا يقلت نع ا هللا لوسر ىهن

 سابع نبا نع سواط نع ملسمو يراخبلا هجرخأ يناثلا .« رايخلاب وهف قوسلا هديس
 ‹ (يدابل رضاح عيبي الو نابكرلا اوقلتت ال » : يم هللا لوسر لاق : لاق -امهنع هللا يضر-

 . یھتنا

 ةراجتلا دلب ىلإ دلب نم هاج ءيشلا بلج نمو « بولجملا ىنعجب ميجا حتفب « بلجلاو
 لبإلا باحصأ نابكرلا كلذكو « رفسلا ىف لبإلا باحصأ نم ةعامجلا نابكرلاو ًاباجو ًابلج

 رثكأ بوكرألاو بكرلا نم لقأ ةبكرلاو ٠ بكارأ عمج او اهقوف امف ةرشعلا مهو « باودلا نود

 . بكرلا نم

 لوألا ركذ نوكي عمجلا قيرط ىلع ةياورلا تناك ولف : -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو

 هبتکو هتکئالمو # : یلاعتو هناحبس هلوق يف امك صوصخلا ىلع يناثلا ركذو « مومعلا ليبس ىلع

 يقلت نع ىهن ريد قتلا نوکیو « نیثیدح نوکی كلذك نکی مل ولو (لاکیمو لیربجو هلسرو

 يف رعسلا نود اب مهنم ماعطلا يرتشيف بكرلا لبقتسي « نابكرلا يقلت ىنعم يف ليق نابكرلا

 . همالك ىهتنا سانلاب ررضلل نوكيف رصملا رعس وه اجب عبي مث كلذب نورعشي ال مهو « رصللا

 يناثلاو ةريره وبأ هاور لوألا «رحخآلاب امهدحأل طالتحا ال ناثيدح نيذه نأ انيب دق : تلق

 مل اذإ اذه : اولاق) :م .هركذ يذلا فلكتلا ىلإ جاتحي الف « انيب امك -هنع هللا يضر- سابع نبا

 لاق يأ :ش (نيهجولا يف هوركم وهف سبل نإف «ةدلبلا رعس راجتلا ىلع يقلتملا سبي
 ةهاركلا مدعو « ةدلبلا لهأب رضأ اذإ اميف ةهاركلا نم هانركذ يذلا اذه -هللا مهمحنر-خئاشملا

 سبل اذإ امآو « راجتلا ىلع رعسلا سيبلت الب يقلتلا ىرتشا اذإ اميف « مهب رضي ملاذإ اميف
 ةروص يف يأ نيهجولا يف هلوق ىنعم وهو « رضي مل وأ ةدلبلا لهأب رضأ ءاوس هركي هنإف مهيلع

 ۰ . رارضإلا مدعو رارضأإلا

 صيصختو) :م مارح ردغلاو ةراجتلاب مهب رداغ ذئنيح يقلتملا نآل يآ :ش (مهب رداغ هنأل) م
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 وبأ لاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق تقلاو نبتلاو ريعشلاو ةطنحلاك تاوقألاب راكتحالا

 ‹ اوث وأ ةضف وأ ابهذ ناك نإو « راكتحا وهف هسبح ةماعلاب رضأ ام لك : - هللا همحر - فسوي

 ربتعا -هللا همحر - فسوي وبأف ‹ بايثلا يف راكتحا ال :لاق هنأ - هللا همحر - دمحم نعو

 دوهصعملا ررضلا ربتعا - هللا همحر - ةفينح وبأو ‹ ةهاركلا ىف رثؤملا وه ذإ ‹ ررضلا ةقيقح

 . فراعتما

 عيمج وهو تاوقألاب راكتحالاب -هللا همحر- يرودقلا صيصخت يأ :ش (تاوقألاب راكتحالا
 . ٽوق

 . ءاتلا ديدشتو فاقلا حتفب :ش (تقلاو نبتلاو ريعشلاو ةطنحلاك) :م

 . ةرمتو رمتك ةتق عمج وهو تفج اذإ ةصفصفلا وه : «بابعلا» يف لاق

 . تسمأ ةيسرافلاب اهلصأو ةبطرلا ةصفصفلا باب يف لاق مث

 بطرلا نومسيو « سيردلا رصم لهأ هيمسي يذلا وهو سبايلا طرفلا هنم دارملا : تلق

 . ميسربلاو طرفلا

 وبأ لاقو ) :م «راكتحالا صيصخت»و هلوقل ربخ :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق) م

 نعو «ًابوث وأ ةضف وأ ابهذ ناك نإو « راكتحا وهف هسبح ةماعلاب رضأ ام لك : -هللا همحر- فسوي
 نبا لاقو : (هرصتخم » يف يخركلا لاق :ش ( بايثلا يف راكتحا ال : لاق هنآ -هللا همحر- دمحم

 . هراكتحا ةماعلاب رضي ام لك يف راكتحالا : -هللا همحر - فسوي يبأ نع « ةعامس

 همثإف كلذ وحن وأ ًارهش هدنع هسبح نإف ةنس نم رثكأ هدنع هسبحي نأ راكتحالاو : لاق

 سانلا توق وه يذلا رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا يف ةركحلا :ماشه لاقو . هسبحيام ردق ىلع

 الو ‹ نمثلا يف الو « لسعلا يف الو « ةركح بايثلا يف سيلو « مئاهبلا توق وه يذلا تقلاو

 . ةركح تيزلا يف

 وه ذإ ررضلا ةقيقح ربتعا -هللا همحر- فسوي وبأف) :م ةركح تيزلا يف : فسوي وبآ لاقو
 . ًاضيأ يهنلا مومعلو ءيش لك يف ةدوجوم ررضلا ةقيقحو يأ :ش ( ةهاركلا يف رثؤما

 يف ركذو « سانلا نيب ابلاغ :ش ( فراعتملا دوهعملا ررضلا ربتعا -هللا همحر- ةفينح وبأو ) :م

 اربتعا امهنآ لصاحلاو . ىوتفلا هيلعو : لاق -هللا امهمحر- ةفينح يبأ عم دمحم « يفاكلا»

 . قلطم ررض وه اميف الإ نوكي ال كلذو < ماعلا بلاغلا رمألا

 زرألا سبح نإ :-هللا همحر- دمحم لوق امو : : « يخركلا حرش » يف : : يرودقلا لاقو

 لثم مهتوق وه يذلا عضوملا امأو « هب نوت رقتيال يتلا دالبلا ىلع لومحم وهف راكتحاب سيل
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 ققحشل اًهوركم ًاراكنحا نوكي تلاط اذإو « ررضلا مدعل راكنحا نوكي ال ترصق اذإ ةدملا مث

 اماعط رکتحا نم :J : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقل اًموي نيعبرأب ةردقم يه : ليق مث « ررضلا

 . « هتم هللا ئربو هللا نم ئرب دف ةليل نیعبرا

 ةايحلا توقو . اهيلع فقي ال ةايحلا ءاقبو نادبألا ماوق نألف بايثلا امأو « راكتحا وهف ناتسربط

 . لوكأملا نم هب همايق ناک ام

 ققحتل اهورکم ار ر نوکپ تلاط انو رر مدعل آراكتحا نوكي ال ترصق اذإ ةدملا مث) : م

 نيعبرأ ًاماعط ركتحا نم :  مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقل ًاموي نيعبرأب ةردقم يه : ليق مث« ررضلا

 . ( ٩ هنم هللا ءىربو هللا نم ءىرب دقف ةليل

 -هللا مهمحر- يلصوملا ىلعي وبأو رازبلاو ةبيش يبآ نباو دمحأ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش

 ‹ (كلام بئارغ» ىف ينطقرادلاو « « كردتسملا » يف -هللا همحر- مكاحلاو « «مهديناسم » يف

 ديز نب غبصأ ثيدح نم مهلك « ةيلحلا » يف ميعن وبأو « (طسوألا همجعم » يف يناربطلاو

 نع -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع يمرضحلا ةرم نب ريثك نع ةيرهازلا يبأ نع رشب وبأ انثدح
 ةصرع لهأ اأو ‹ هنم هللا ئربو هللا نم یرب دقف ایل نیعبرآ اماعط ركتحا نم : لاق ا يبنلا

 © «ىللا ةمذ مهنم تث رب دقف عئاج ٴۇرما مهيف تاب

 نب ورمع نع هجرخأ هنإف مكاحل ا الإ دیز نب غبصأ نع ‹ نوراه نب ديزي نع هوور مهلکو

 نباو يئاسنلاو دمحأ هقثوف هيف فلتخم دیز نب غبصأو . "هب ءديز نب غبصأ نع « نيصحلا

 ثيداحأ ةثالث هل قاسو ؟لماكلا » يف -هللا همحر- يدع نبا هرکذو دعس نبا هفعضو «نيعم

 . ظوفحمب سيل :لاقو «"ثيدحلا اذه اهنم

 ةرشع هلع یور : تلق : ؟نازيملا يف يبهذلا لاقو نوراه نب ديزي هنع ىور ملعأ الو : لاق

 . نيل هيف ديزي نب غبصأو «هوكرت نيصحلا نب ورمع :(كردتسملا رصتخم» يف لاقو «سفنآ

 نع « نوراه نب ديزي هاور ثيدح نع يبأ تلأس : «للعلا» باتك يف متاح نبا لاقو

 . هفرعأ ال رشب وبأو رکنم ثیدح اذه : يبأ لاقف « ؟ انتم وأ دنس هب دیز نب غبصأ

 وبأ هيفو « طسوألا » يف يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ هاور : ٠)٠٠١/٤( عمجملا» يف يمثيهلا لاق )١(

 . نيعم نبأ هفعض ؛ يكولمألا رشب

 . (۱۱/۲) «كردتسملا» يف مكاحلا هاور (۲)
ب ورمع نع : ؛لماكلا» يف يذلا اغإ « لماكلا» يف ثيدحلا اذه يدع نبا جرخي مل ()

 ظفح نم » :نيصحلا ن

 , 10٠ /0) «لماكلا» « ءاملعلا نم ةمايقلا موي ثعب مهنيد رمآ نم مهعشني اع اغيدح نيعبرأ يتمأ ىلع
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 . عضوم ريغ يف رم دقو ‹ لجآ ريثك هقوف امو رهشلاو لجاع ليلق هنود ام نأل ؛ رهشلاب : ليقو
 : ليقو . هللاب ذايعلاو طحقلا صبرتي نأ نيبو « ةرسعلا صبرتي نأ نيب مثلا يف توافتلا عقيو

 . ةدومحم ريغ ماعطلا يف ةراجتلا نأ لصاحلاو . ةدملا تلق نإو مئأي امأ « ايندلا يف ةبقاعملل ةدملا

 . هقح صلاخ هنألف لوألا امأ «ركتحمب سيلف رخآ دلب نم هبلج ام وأ هتعيض ةلغ ركتحا نمو : لاق

 روك ذم اف : يناثلا امأو . عيبي ال نأ هل كلذكف ‹ عرزي ال نأ هل نآ ىرت الآ . ةماعلا قح هب قلعتي مل

 . اهئانف ىلإ بلجو رصملا يف عمج امب قلعتي اإ ةماعلا قح نأل -هللا همحر - ةفينح يبأ لوق

 هقوف امو رهشلاو لجاع لیلق هنود ام نال ) :م رهشلاب ةردقم يه ليق يأ :ش (رهشلاب :ليقو) :م

 لكوملاو ليكولا نج اذإ اذكو « هنود ام فالخب ًارهش نونجل اب موصلا طقس اذهل :ش (لجآ ريثك

 هنید ریصق ال : لاق ولو -هللا همحر- فسوي ىبأ دنع ًارهش هدحو « ةلاكولا تلطب ًاقبطم ًانونج

 لجألا ىندأ رهشلا ناك اذهلو « ديعب هيلع داز امو ‹ رهشألا نأل رهشلا نود ام وهف « بيرق نع

 . لاحلا مکح يف هنود امو مکحلا يف

 عضوم ريغ يف ليلق هنود امو ريثك رهشلا نأ نايب رم دق يأ :ش (عضوم ريغ يف رم دقو) :م

 . اهريغو نيميلاو ةلاكولاو ملسلاو « ةالصلا يف باتكلا نم

 س (ةرسعلا صبرتي نأ نيب) :م مثآ ردصم وهو مثإلا يآ :ش (مثأملا يف توافتلا عقيو) : ۴

 سصبرتی نم مثإ نأ دارأ :ش ( هللاب ذايعلاو طحقلا صبرتي نأ نيبو) :م ماعطلا ةرمث بقرتي نأ نيب

 . ءالغلا يهو ماعطلا ةرسع صبرتي نم مثإ نم مظعأ طحقلا

 ايندلا يف ةبقاعملا لجأل راكتحالا يف ةدملا برض ينعي :ش (ايندلا يف ةبقاعملل ةدملا : ليقو) :م

 . مثأي هنإف مثإلا امأ هريدقت :ش (ةدملا تلق نإو مثأي امأ ) :م هددهيو ركتحملا مامإلا ردقي ينعي

 . ليوأتلاب الإ ةيبرعلا دعاوق هابأت بيكرت اذهو ةدملا : تلق نإو

 حابرتسالا امآ راکتحالا قيرطب ينعي :ش (ةدومحم ريغ ماعطلا يف ةراجتلا نأ لصاحلاو) م

 . ةيهاشلا دئاوفلا ىف اذك هب سأب الف راکتحا الب هيف

 - يرودقلا لاق يأ :ش (ركتحمب سيلف رخآ دلب نم هبلج ام وأ هتعيض ةلغ ركتحا نمو : لاق) :م

 قح هب قلعت مل هقح صلاخ هنالف) :م هتعیض د ةلغ ركتحا اذإ ام وهو :ش (لوألا امأ) :م :-هللا همحر

 قح ًالطہم نوکی ال كلذک ناک اذإف زش ( یال نا هل اذکف عیب ال نا هل نا یرتالا ةماعلا

 ال كلذ ريغ يفر ءال ركب :ش ( اهتعق ىلإ لجو رصللا يق عمسج ا قاعتياغإ ةماعلا قح نال
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 ام لک : - هللا همحر - دمحم لاقو . انیور ام قالطإل هرکی :- هللا همحر - فسوي وبآ لاقو

 هب ةماعلا قلعتل هيف راكتحالا مرحي رصملا ءانف ةلزنمب وهف ‹ بلاغلا يف رصملا ىلإ هنم بلجي

 . ةماعلا قح هب قلعتي مل هنأل ؛ رصملا ىلإ هنم لمحل اب ةداعلا رجت مل اديعب دلبلا ناك اذإ ام فالخب

 : لي هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انيور ام قالطإل هركي : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو) :م

 . (نوعلم ركتحملاو»

 ‹رصملا ءانف ةلزنمب وهف ‹ بلاغلا يف رصملا ىلإ هنم بلجي ام لك :-هللا همحر - دمحم لاقو ) :م

 ىلإ هنم لمحل اب ةداعلا رجت مل اديعب دلبلا ناك اذإ ام فالخب هب ةماعلا قح قلعتل هيف راكتحالا مرحي

 . ( ةماعلا قح هب قلعتي مل هنأل ؛ رصملا

 ةثالث ىلع اذه نأ : « ريغصلا عماجل ا » حرش يف -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا ركذو :ش

 وه يذلا امأف . هيفاوفلتحا : هجو يفو « هورکم : هجو يفو « هب سأب ال: هجو يف : هجو

 هناف سانلاب ررض كلذ يفو « هعيبم نع عنتيو رصم يف ًاماعط يرتشي نأ : وه : هوركم

 نع عنتها نإف عيبلا ىلع هربجأ : لاق هنأ -هللا همحر - نسحلا نب دمحم نع يورو .هورکم

 هل ناك اذإ ام : وهف : هب سأب ال يذلا امأو . سانلا هعيبي امك هعب : لوقيو هرعشأ الو هرغأ كلذ

 . سانلاب كلذ رضي الو ‹ رصم نم ىرتشا وأ « رخآ رصم نم هلمح وأ هتعيض نم لخد ماعط

 همحر- ةفينح يبأ لوق روكذملاو : هلوقب « ةيادهلا» بحاص هركذ ام نأ اذه نم ملعي

 .-هللا

 هيقفلا نأل ءرظن هيف رخآ دلب نم هبلج اميف ينعي « هركي : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 . هيلع قفتملا مسقلا يف هدروأ

 - فسوي يبأ نع ماشه ىور : « بيرقتلا » باتك يف اضيأ -هللا همحر- يرودقلا لاقو

 اغإو هركو هركي مل هركتحا مث ًاماعط بلج نميف - هللا همحر- ةفينح يبأ نع -هللا همحر
 سيلف ليم فصن نم هبلج نإ: -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو رصملا يف يرتشي نأ ةركحلا

 هيلع صن ؟ رخآ رصم نم هباج اذإ امیف نوکی فيكف ؟ ةركح اذه يف نكي ملاذإف « ةركحب

 . (هرصتخم» يف -هللا همحر- يخركلا

 يذلا هجولا امأو . ةركحب سيلف ليم فصن نم هبلج اذإ : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 يور: -هللا همحر- هيقفلا لاق ‹ رصملا يف هسبحو قيتاسرلا نم هارتشا اذإ هنأ : وهف هيف اوفلتخا

 . هب سأب ال لاق : هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع

 راصف قيتاسرلاب نوعسوتي رصملا لهآ نأل « ركتحم وه : -هللا همحر- دمحم لوق يفو

 . رصملا مكح اهمكح
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 نإف اورعست ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ سانلا ىلع رعسي نأ ناطلسلل يغبني الو : لاق

 . ( قزارلا ‹ طسابلا ‹ ضباقلا ‹ رعسملا وه هللا

 . ذخأن هبو : -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاق

 دنعو : -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش (سانلا ىلع رعسي نأ ناطلسلل يغبني الو : لاق) م

 هفالخ لقناذكه « ةماعلا نعررضللاعفد ىلاولا ىلع ريعستلا بجي -هللا همحر- كلام

 ءاملعلل فالخ الب لحي ال ريعستلا : -هللا همحر- : يكاكلا لاقو . -هللا همحر- يزارتألا
 همحر- يكاكلا هركذ ام باوصلاو « اندنع هركي ال هنإف ماعطلا بابرأ يدعت ةروص يف الإ هيف

 .هللا

 ( «قزارلا « طسابلا « ضباقلا ءرعسملا وه هللا نإف ءاورعست ال >: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م
 جرخأ -هنع هللا يضر- كلام نب سنأ « لوألا : ةباحصلا نم ةعبرأ هاور ثيدحلا اذه :ش

 ةداتق نع « ةملس نب دامح نع « تاراجتلا يف ةجام نباو « عويبلا يف يذمرتلاو دواد وبآ هثيدح

 لاقف « انلرعسف رعسلا الغ هللا لوسر اي :سانلا لاق سنأ نع مهتثالث « ديمحو تباثو

 سيلو هللا ىقلأ نأ وجرأل ينإو « قزارلا طسابلا « ضباقلا « رعسملا وه هللا نإ :  يب هللا لوسر

 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق . "«لام الو مد نم ةملظمب ينبلاطي مكنم دحأ

 يف نابح نبا هاورو (٠ مهديناسم » يف يلصوملا ىلعي وبأو « رازبلاو « يمرادلا هاورو
 . نيتخسن يف هتدجو اذكه (رعسلا » : هيف ركذي ملو «  هحيحص)»

 نب دمحم نب هللا دبع انثدح «( همجعم » يف يناربطلا هثيدح جرخأ « ةفيحج وبأ : يناثلا

 : لاق ةفيحج يبأ نع مكحلا نع ليئارسإ وبأ انثدح « عيبرلا نب ناسغ انثدح « يلصوملا زيزع

 مكنم دحأ سيلو هللا ىقلأ نأ وجرأل ينإو « هللا وه رعسملا » : لاقف « انلرعس هللا لوسر اي اولاق

 . «٩ لام الو ضرعب ينبلاطي

 همجعم) يف يناربطلا هثيدح جرخأ « -امهنع هللا يضر- سابع نب هللا دبع: ثلاثلا

 انثدح ‹ يظاحولا حلاص نب ىيحي انثدح « ثراولا دبع نب ديزي نب دمحم انثدح «اريغصلا

 شايع نبا نع « بيرك يبأ نع « دحجلا يب نب ملاس يبأ نع ٠ شمعألا نع سنوي نب ىسيع

 . (۳۹۲ /۱) متاح يب نبال «للعلا» ()

 نع ةملس نب دامح قيرط نم (۲۲۰۰) ةجام نبا « )۱۳۳١( يذمرتلا « )۳٤٥۱( دواد وبآ هاور : حیحص (۱)

 . ًاعوفرم , . سن نع مهتڻالث دیمحو « تباثو «ةداتق

 . فيعض وهو عيبرلا نب ناسغ : هيفو ريبكلا » يف يناربطلا هاور : )٤/ ٠٠٠١( يمشيهلا لاق (۲)

 نعنع دق هنإف شمعألا سيلدت نم ىشخي ام الإ حيحص هدانسإو )١/ ١١١( «ريغصلا مجعملا» يف يناربطلا (۳)
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 ررض عفد هب قلعت اذإ الإ هقحل ضرعتي نأ مامإلل يغبني الف ‹ هريدقت هيلإف دقاعلا قح نمثلا نألو
 توقو هتوق نع لضف ام عيبب ركتحملا رمأي رمألا اذه يضاقلا ىلإ عفر اذإو . نيبن ام ىلع ةماعلا

 ىلع هرزعو هسبح ىرخأ ةرم هيلإ عفر نإف راكتحالا نع هاهنيو ‹ كلذ يف ةعسلا رابتعا ىلع هلهأ

 نع نودعتيو نومكحتي ماعطلا بابرأ ناك نإف « سانلا نع ررضلل اًعفدو « هل ارجز یری ام

 هب سأب ال ذئنيحف « ريعستلاب الإ نيملسملا قوقح ةنايص نع يضاقلا زجعو « اًشحاف ايدعت ةميقلا
 كلذ نع لجر ىدعتو كلذ لعف اذإف ‹ ةريصبلاو يأرلا لهأ نم ةروشمب

 همجعم) يف يناربطلا هغيدح جرخأ -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس وبأ : عبارلا

 ‹ ىلعألا دبع انثدح « يشاقرلا نعم وبأ انثدح « رامتلا دمحم نبدمحم انثدح «(طسوألا

 دهع ىلع رعسلا الغ : لاق يردخلا ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع « يريرجلا ديعس انثدح

 نأ هللا وجرأل ينإ «رعسملا وه هللا نإ ١ : لاقف . ال رعس هللا لوسراي : اولاقف يي هللا لوسر

 . «ايند الو نيد يف ةملظمب ينبلاطي مكنم دحأ سيلو هاقلأ

 ررض عفد هب قلعت اذإ الإ هقحل ضرعتي نأ مامإال يغبني الف « هريدقت هيلإف دقاعلا قح نمشلا نالو) :م
 ًاعفد هنم عني ذئنيحف ةئامب نيسمخ يواسي ام عيبي اشحافًايدعت داتعملا ىدعتي نأب :ش ( ةماعلا

 دعب بيرق نع ينعي :ش (نيبن ام ىلع) :م سأب هب سيلف فراعتملاامأو « نيملسملا نع ررضلل
 م راكتحالا نم سانلا نيب عقو يذلا رمألا ينعي :ش (رمألا اذه يضاقلا ىلإ عفر اذإو) :م نيرطس

 : هلوق يف ينعي« :ش (كلذ يف ةعسلا رابتعا ىلع هلهأ توقو هتوق نع لضف ام عيبب ركتحملا رمأي)

 هل ارجز یری ام ىلع هرزعو هسبح یرخآ ةرم هيلإ عفر نإف « راكتحالا نع هاهنيو ) :م . هلهأ توقو
 : هلوقو . اًمرحم اًرمأ بكترا هنأل هلمع ءوس نع عنتي ىتح كلذو :ش ( سانلا نع ررضلل اًعفدو

 ريرختلل ليلعت ارجز نأل ٠ فطاعلا ركذ اغإو « ليلعتلا ىلع نابوصنم امهالك اًعفدو ارجز

 . مكاحلا هاري ام بسحب رذعيف ردقم دح هيف سیلو رجزلا ليلعت ًاعفدو

 ًازيفق اوعيبي نآب :ش (اشحاف ايدعت ةميقلا نع نودعتيو نومكحتي ماعطلا بابرأ ناك نإف) م
 سأب ال ذئنيحف « ريعستلاب الإ نيملسملا قوقح ةنايص نع يضاقلا زجعو) :م . نوسمحخ هارتشم ةئامب

 ميلا حتفب ةروشملاو ةريصبلا يأ :ش ( ةريصبلاو يأرلا لهأ نم ةروشمب ) :م ريعستلاب يأ :ش (هب

 نم لاحلا ىلع بصنلا اهيف ءايلا لحمو « يأرلاب نطبلا يفام جارختسا وهو نيشلا مضبو
 . هب يف رورجملا ريمضلا

 يذلا ريعستلا نع يأ :ش (كلذ نع لجر ىدعتو) :م يضاقلا يأ :ش (كلذ لعف اذإف) :م

 لاجردمحآ لاجرو ¢ دمحأو ١« طسوألا» يف يناربطلا هاور )۹4/٤(: « عمجمل )يف ومشيهل ا لاق ()

 . حيحصلا
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 رجحلا ىري ال هنأل ؛ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع رهاظ اذهو « يضاقلا هزاجأ هنم رثكأب عابو

 مامإلا هردق اب مهنم عاب نمو . مهنايعأب موق ىلع رجحلا نوكي نأ الإ امهدنع اذكو « رحلا ىلع
 : ليق ؟ هاضر ريغ نم هماعط ركتحملا ىلع يضاقلا عيبي لهو « عيبلا ىلع هركم ريغ هنأل ؛ حص

 همحر - ةفينح ابأ نأل ؛ قافتالاب عيب : ليقو نويدملا لام عيب يف فرع يذلا فالتخالا ىلع وه
 « ماع ررض عفذل رجحلا ىري -هللا

 م هضقني ال ينعي ‹ :ش (يضاقلا هزاجأ) :م هرعس يذلا نم يأ :ش (هنم رثكاب عابو) :م هرعس

 رهاظ « هعيبب يضاقلا ةزاجإ نم هانركذ يذلا يأ :ش (-هللا همحر -ةفينح يبأ دنعرهاظ اذهو)

 اذكو) :م هيلع رجح يأر هعيب لاطبإ يفو . :ش (رحلا ىلع رجحلا ىري ال هنأل) :م ةفينح يبأ دنع
 موق وأ نيعم رح ىلع نكلو « رجحلا ايأر نإو امهنأل ‹ امهدنع رهاظ وه اذكو يأ :ش (امهدنع
 - ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو ‹«حصي الف كلذك انههو ءالف نيلوهجم موق ىلعامأ « مهنايعأب

 .هللا مهمحر

 نإ فاخي رايخلاو اًئيش دحأ ىرتشاف اوصقنت ال : لاقو « ناطلسلا رعس : « طيحملا  ىفو

 . بهت اي ينعب يرتشملا لوقي نأ ينعي هليحو هلكأ لحي ال ناطلسلا هبرضي كلذ صقن
 اذكو «هريدقت فوذحم نم ءانثتسا اذهو :ش ( مهنايعاب موق ىلع رجحلا نوكي نأ الإ ) :م

 موق ىلع رجحلا نأ انركذ دقو « مهنايعأب موق ىلع رجحلا نوكينأ الإ رجحلا نوكيال امهدنع

 . حصي ال نیلوهجم

 لاق : يحخركلا لاقو . :ش ( عيبلا ىلع هركم ريغ هنأل ؛ حص مامإلا هردق اب مهنم عاب نمو) :م

 هل عب : هلوقو . هيلع رعسأ الو هرزعأو هركتحا ام عيب ىلع ركتحملا ربجأ : -هللا همحر- دمحم

 عابي وهو ةئامب زيفقلا عيبي هكرتأ الو « مهنيب سانلا نباغتي اميف ةدايزبو سانلا عيبي امك

 يف امهلصأ ىلع امهلوق ىلع هربجأ هلوق نوكي نأ يغبنيو : « هحرش » يف يرودقلا لاقو

 ‹ عيبلا ىلع ربجي ال نأ بجي -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلعامأو . رحلا ىلع رجحلا زاوج

 . زوجيال رحلا ىلع رجحلا نأل

 فرع يذلا فالتخالا ىلع وه : ليق ؟ هاضر ريغ نم هماعط ركتحملا ىلع يضاقلا عيبي لهو) :م

 يبأ بهذم ىلع عيبي ال : مهضعب لاق هيف خئاشملا فالتخا ىلإ هب راشأ :ش ( نويدملا لام عيب يف

 عيبلا نع عنتمااذإ سلفملا نويدملا لام عيب يف امهلوق ىلع عيبيو ةفينح

 همحر - ةفينح ابأ نأل) :م «هحرش» يف يرودقلا بهذ هيلإو :ش ( قافتالاب عيبي :ليقو) :م

 نجاملا يتفملاو سلغملا يراكملاو لهاجلا بيطلا ىلع رجحلاك :ش (ماع ررض عفدل رجحلا ىري -هللا
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 هنأل ؛ ةنتفلا لهأ نم هنأ فرعي نم : هانعم « ةنعفلا مايأ يف حالسلا عيب هركيو : لاق . كلذك اذهو

 ؛ كلذب سأب ال ةنتفلا لهأ نم هنأ فرعي ال ناك نإو « «ريسلا» يف هانيب دقو ‹ ةيصعملا ىلإ بيبست

 هنأ ملعي نمم ريصعلا عيبب سأب الو : لاق . كشلاب هركي الف ةنتفلا يف هلمعتسي ال نأ لمتحي هنأل

 نأل ؛ ةنتفلا مايأ يف حالسلا عيب فالخب هرييغت دعب لب « هنيعب ماقت ال ةيصعملا نأل ؛ ارمخ هذختي

 رمخلا هيف عابي وأ ةعيب وأ ةسينك وأ ران تيب هيف ذختيل اتيب رجأ نمو : لاق . هنيعب موقت ةيصعملا

 داوسلاب

 . ةماعلا ىلإ عجري مهررض نأل

 رجحلاك هاضر ريغب ركتحملا ماعط يضاقلا عيب رهو مكحلا اذهو يأ :ش (كلذك اذهو) :م

 . ةماعلا ىلع عجري هررض نأل ماع ررض عفدل

 ىنعم يأ :ش (هانعم) :م : يرودقلا لاق يأ :ش (ةنتفلا مايأ يف حالسلا عيب هركيو : لاق) :م

 ىلإ بيبست هنأل ؛ ةنتفلا لهأ نم هنأ فرعي نمن) :م ةنتفلا مايأ يف حالسلا عيب هركي يرودقلا مالك

 اونواعت الو ¥ : ىلاعتو هناحبس هللا لاق « هنع انيهن دقو ناودعلا ىلع ةناعإلا وهو « :ش (ةيصعملا

 .  ناودعلاو مثإلا ىلع

 لهآ نم هنأ فرعي ال ناك نإو ) :م « ريسلا » باتك رخآ يف يأ :ش ( «ريسلا »يف هانيب دقو) :م

 نيملسملا رومأ نأل :ش (كشلاب هركي الف ةنتفلا يف هلمعتسي ال نأ لمتحي هنأل ‹ كلذب سأب ال ةنتفلا

 هسباي نأ زاج نإو « لجرلا ىلإ جابيدلاو ريرحلا عيبك راصف « ةماقتسالاو حالصلا ىلع ةلومحم

 . ثانإلا هدالوأو هتآرما ىلإ هعفري نأ لامتحال

 -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( ارمخ هذختي هنأ ملعي نم ريصعلا عيبب سأب الو : لاق) :م

 م رمخلا ىلإ هتلاحتساو :ش (هرييغت دعب لب) :م ريصعلا نيعب يأ :ش (هنيعب ماقت ال ةيصعملا نأل) :م

 . حالسلا نيعب يأ :ش (هنيعب موقت ةيصعملا نأل ؛ ةنتفلا مايأ يف حالسلا عيب فالخب)

 هللا يصعي هنأ ملعي قساف نم هعيبي نأ دارأ درمآ دبع هل لجر :«يجلاولولا ىواتف» يفو

 . ةيصعملا ىلع ةناعإ هنأل عيبلا اذه هركي « هيف

 سوجملل :ش ( ران تيب هيف ذختيل ًاتيب رجأ نمو) :م :« ريغصلا عماجلا » يف يأ :ش ( لاق ) :م
 وأ ةمذلا لهأل :ش ( رمخلا هيف عابي وأ ) :م دوهيلل :ش ( ةعيب وأ ) :م ىراصنلل :ش ( ةسينك وأ ) :م

 هيف ذختيل داوسلا يف ًاتيب رجأ نم : هريدقت عيمج اب قلعتي :ش ( داوسلاب ) :م نيملسملا نم ةقسفلا
 ‹ عيبلا ثادحإ نع نوعني ةمذلا لهأ نأل دارسلاب ديقاغنإو « يقاوبلا كلذكو ران تيب

 نم مالسإلا رئاعش ةماع نأل داوسلا يف كلذ نع نوعنمي الو راصمألا يف رمخلا عيبو سئانكلاو

 ءايشألا هذه يفف ء«راصمألاب صتخي كلذ ريغو دودحلا ةماقإو دايعألاو تاعامحلاو عملا

۰ 



 ‹ كلذ نم ءىشل هيركي نآ ىغبني ال : لاقو « - هللا همحر - ةفينح ىب دنع اذهو « هب سأب الف

 درج ةرجألا بجت اذهلو ‹ تيبلا ةعفنم ىلع درت ةراجإلا نأ : هلو . ةيصعملا ىلع ةناعإ هنأل

 ‹ هنع هتبسن عطقف هيف راتخم وهو رجأتسملا لعفب ةيصعملا انإو ‹ هيف ةيصعم الو ميلستلا

 . داوسلا فالخب نيملسملاب قاقحتسا

 انداوس ىف امأ « ضفاورلاو ةمذلا لهأ اهيف بلاغلا نأل « ةفوكلا داوس يف ًاضيأ اولاقو

 داوسلا يف كلذ نع نوعنميف مالسإلا لهأل انداوس يف ةبلغلا نأل « كلذ ثادحإ نع نوعنتميف

 . ًاعيمج راصمألاو

 يأ :ش (-هللا همحر -ةفينح يبأ دنع اذهو) :م ءايشألا نم ركذ اب يآ :ش ( هب ساب الف) :م

 . ةفينح ىبأ دنع زاوجلا نم هانركذ يذلا اذه

 ‹ هتباد وأ هراد يناركأ : لاقي ‹ هرجؤي يأ :ش ( كلذ نم ءيشل هيركي نأ يغبني ال : الاقو) :م

 - ةثالثلا تلاق هبو « هانركذ يذلا نم ءىشب هتيب يركي نأ زوجي ال هنأ : ىنعملاو « اهينرجأ يآ

 . ىصاع ةيصعملا ىلع نيعملاو :ش (ةيصعملا ىلع ةناعإ هنأل ) :م -هللا مهمحر

 بجت اذهلو تيبلا ةعفنم ىلع درت ةراجإلا نأ) :م : -هللا همحر- ةفينح يبألو يآ :ش (هلو) :م

 وهو رجاأتسملا لعفب ةيصعملا امن إو) :م تيبلا ةراجإ يف يأ :ش (هيف ةيصعم الو « ميلستلا درجمب ةرجألا

 هتبسن عطقف) :م ‹ هرايتخاب كلذ نأ ينعي ةيصحعملا لعف يف راتخم رجأتسملا يآ :ش ( هيف راتخم

 اذإ امك اذهو « هنع هبسن عطقيف : خسنلا ضعب يفو . دقعلا نع ةيصعملا ةبسن عطق يأ :ش (هنع

 كلذكو « راتخم لعاف لعف للختل رخآلا ىلع ءىش ال هلتق ىتح لتقلاب هدصق نمم بره نم ذخأ

 . ىنعملا اذهب رخآلا ىلع مثإلا اذه

 وهو :( لصألا» نم ةدسافلا ةراجإلا باب ىف -هللا همحر- ىسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 :هلوقاذكو . يرتشملا لعف نم مثآي مل ىتأملا ريغ نم اهيتأي وأ اهئربتسي ال نمم ةيراج عاب نمك

 . ةشحافلا دصق ًامالغ عاب نميق

 ‹ ةيآلا (هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبست الو # : ىلاعتو هناحبس هلوق نأ یرت الآ : تلق نإف

 مضلاو رفاكلا بسو الف ةلعلا لمعب ًاببس ناك اذإ امأ ٠ ضحملا ببسملا يف مالكلا : تلقو

 رجأتسملا لمحي ال هنأل « تيبلا ةراجإ فالخب « حيبقلا لعفلا ىلع كلذ مهل ثعبي هنأل « كلذك

 مل هنأل « ةرجألا تحت نكيل وأ « ًاعاتم اهيف عضيل هراد رجأ ول اذهلو « ران تيب هذاختا ىلع

 ال مهنأل « ةلعلا لمعي عئابلا نأل « ةنتفلا لهآ نم حالسلا عيب فالخب « لاق ا ةراجإلا قلعتي

 . ةلعلا ةلع ةلزنمب مهنم عيبلا نوكيل حالسلاب الإ ةنتفلا ةرانإ نم نونكمتي

۲۲١ 



 يف ريزانخلاو رومخلا عيب راهظإو سئانكلاو عيبلا ذاختا نم نونكم ال مهنأل ؛ داوسلاب هديق اغنإو

 نأل ؛ ةفوكلا داوس يف ناك اذه : اولاق « داوسلا فالخب اهيف مالسإلا رئاعش روهظل ‹ راصمألا

 وهو ًًضيأ اهيف نونكمي الف ‹ ةرهاظ اهيف مالسإلا مالعأف انداوس يف امأف ء ةمذلا لهأ اهلهأ بلاغ

 ‹ -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع رجألا هل بيطي هنإف ‹ ارمخ يمذل لمح نمو : لاق . حصألا

 نأ حص دقو ‹ ةيصعملا ىلع ةناعإ هنأل ؛ كلذ هل هركي : -هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو

 . هيلإ لومحملاو « اهلماح : ًارشع رمخلا يف نعل : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 يف ريزانخلاو رومخلا عيب راهظإو سئانكلاو عيبلا ذاختا نم نونكمي ال مهنأل ؛داوسلاب هدیق اغنو) :م

 ‹ دايعألاو تاعامحلاو عمجملا يهو راصمألا يف يأ :ش (اهيف مالسإلا رئاعش روهظل « راصمألا

 تسيل هنأل « ىرقلا لهآ يأ :ش ( داوسلا فالخب ) :م ..بيرق نع انركذ ام ىلع دودحلا ةماقإو

 . راصمألاك مالسإلا رئاعش هيف

 اماف ‹ ةمذلا لهأ اهلها بلاغ نأل ؛ ةفوكلا داوس يف ناك اذه) :م : خئاشملا يآ :ش (اولاق ) :م

 سمش رایتخا وهو :ش ( حصألا وهو ًاضيأ اهيف نونكمي الف ‹ ةرهاظ هيف مالسإلا مالعأف انداوس يف

 ‹ داوسلا يف كلذ نم نوعنمي ال : يلضفلا دنعو « يودزبلا مالسإلا رخفو « يسخرسلا ةمئألا

 . هلوق نع «حصألا يف : هلوقب زرتحاو

 لاق يأ :ش (-هللا همحر -ةفينح يبأ دنع رجألا هل بيطي هنإف ًآرمخ يمذل لمح نمو : لاق) :م

 مهمحر- ةثالثلا تلاق هبو . :ش (كلذ هل هرکی : -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبآ لاقو) م

 لقنيل ةنيفس وأ ةباد ملسم نم رجأتسا اذإ فالخلا اذه ىلعو « ًالصأ مهدنعدقعلا زوجي ال -هللا

 حص دقو ةيصعم ا ىلع ةناعإ هنأل) :م مالسإلا خيش هركذ « هريزانخ ىعريل هرجأتسا وأ ارمخ اهيلع

 هاور ثيدحل ا اذه . :ش (هيلإ لومحملاو اهلماح :ًارشع رمخلا يف نعل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ

 : - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعبرأ

 نع هشيدح ٤ هننس ) يف -هللا همحر- دواد وبأ جرخأ « رمع نب هللادبع : لوألا

 : لوقي - هنع هللا يضر- رمعاعمس امهنأ مهالوم ةمقلع يبأو يقفاغلا هللا دبع نب نمحرلادبع

 لکآو ‹ اهرصاعو « اهعاتبمو « اهعئابو ‹ اهيقاسو «اهبراشو < رمخلا :هللا نعل ) : لک هللا لوسر لاق

 . ٤“ هيلإ ةلومحملاو « اهلماحو «اهرصتعمو « اهنمٹ

 هبارصو ةمقلع وبأو سلدنألا ريمآ « يقفاغلا هللا دبع نب نمحرلا دبع نع )۳٣۷١( دواد وب هوار : نسح (۱)

 . هنع هللا يضر- رمع نبا نع امهالك « قودص

[ ۲۲ 



 . « مهديناسم » يف رازبلاو « هيوهار نب قاحسإو « ةبيش يبأ نباو دمحأ هاورو

 هفرعأ ال :لاق يقفاخلا نمحرلا دبع نع نيعم نبا لئسو :« هرصتخم ١ يف يرذنملا لاق

 رمع نب زيزعلا دبع هلع یورو « رمع نبا نع یور هنإ : لاقو « هخیرات ل يف سنوي نبا هرکذو

 ةسمخ ةنس سلدنألاب مورلا هلتق « سلدنألا ًاريمأ ناك هنأو « ضايع نب هللا دبعو زيزعلا دبع نب

 نم هريغو رمع نبا نع يوري هنأ سنوي نبا ركذ سابع نيا ىلوم ةمقلع وبأو « ةئامو رشع
 . ىهتنا « يلاوملا ءاهقف دحأ ناكو ةيقيرفأ ءاضق ىلع ناك هنأو ةباحصلا

 نمحرلادبع ينربخأ « بهو نبا قيرط نم «ةبرشألا يف كردتسملا » يف مكاحلا هجرخأو
 . "" دانسإلا حيحص : لاقو ةصق هيفو ‹ يب يبنلا نع رمع نبا نع ينالوخلا حيرش نبا )0( ا ا و ا

 يآ نب دمحم اندح « يدقعلا رماع ربا اةربخآ ٠ مدنا يف ةيوحار ني احسا هاورو

 ا

 . (اهردمو اهنم لكآو اهعئابو اهبراشو ءاهرصاعو ةرصعملا ىلإ اهلماح

 نع ةجام نباو يذمرتلا هثيدح جرخآ « -هنع ىلاعت هللا يضر- كلام نب سنأ : يناثلا

 . ةرشع رمخلا يف نعل هيب يبنلا نأ» : كلام نب سنأ نع رشب نب بيبش نع مصاع يبآ

 نم بيرغ ثيدح : -هللا همحر - يذمرتلا لاق . هل هارتشملاو رمخلا : ضوع هيف نأ الإ هركذف
€ )۲( 

 نع « هحيحص» يف نابح نبا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر- سابع نب هللا دبع : ثلاملا

 هللا لوسر تعمس : لوقي« -امهنع هللا يضر- سابع نبا عمس هنآ يبيجتلا ديعس نب كلام

 الإ ‹ لوألا ظفللاب هركذف « رمخلا نعل هللا نإ : ب دمحم اي : يل لاقف ليئاربج ينانأ » : لوقي لب

 هل ةاقسملاو اهنمث لكآ : ضوع هيف نأ

 هدهاشو « هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح : لاقو « « كردتسملا» يف مكاحلا هاورو

 . دانسإلا حيحص : لاقو )٤/ ٠١١( «كردتسملا» يف مكاحلا هاور ()

 نع رشب نب بيبش نع مصاع يبأ قيرط نم (۱۳۱۸) ةجام نباو « )۳۳۸١( يذمرتلا هاور : نسح (۲)

 : لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو متاح وبآ هنیلو نیعم نبا هقثو رشب نب بیبشو . اًعوفرم . . . . سن

 . ارث ءیطخی

 )۳( مکاحلا هاور )٤/ ۱٤١( .

YY 



 دصقي الو لمحلا تارورض نم برشلا سيلو ءراتخم لعاف لعف وهو اهبرش يف ةيصعملا نأ : هلو

 ةكم تويب ءانب عيبب سأب الو : لاق . ةيصعملا دصقب نورقملا لمحلا ىلع لومحم ثيدحلاو . هب
 ‹ اًضيأ اهضرأ عيبب سأب ال : الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو « اهضرأ عيب هركيو

 ؛ -هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور اذهو

 . (هدنسم ١ یف دمحأ هاورو ‹ رمع ثيدح جرخأ مث < -هنع هللا یضر- رمع ثيدح

 - رازبلاو دمحأ هثيدح جرخآ -هنع ىلاعت هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع : عبارلا

 نب ىسيع انثدح ‹ كيدف ىبأ نب ليعامسإ نب دمحم انربخأ «« امهيدنسم ) ىف -هللا امهمحر

 ظفلب اعوفرم -هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلع نع ‹ يبعشلا نع « ىسيع يبأ

 . ٩ اوس -هللا همحر- دواد یبأ

 ‹ راتخم لعاف عف وهو اهبرش يف ةيصعملا نأ) :م -هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 الب دجوي دق لمحلاو « لمحلا نودب دجوي دق برشلا نأل :ش (لمحلا تارورض نم برشلا سيلو

 لب «همزاول نم ةيصعملا نكت ملف للختيل لخنلا يف بصلل وأ ةقارإلل لمحلا نوكي لب برش

 بنعلا رصعل هرجأتسا ول امك راصف « لمحلا ةيهارك بجوي الف « لعافلا رايتخاب دجوت ةيصعملا

 . هعطقل وأ

 .ةرجألا ليصحت لب « يمذلا برش لمحلاب لماحلا دصقي ال يأ :ش ( هب دصقي الو) :م

 اہھلالدتسا نع باوج اذه :ش ( ةيصعملا دصقب نورقملا لمحلا ىلع لومحم ثيدحلاو ) :م

 .هوركم كلذ نإف « هيف مالك انلو . رمخلا برش وه ةيصعملا دصقب نورقملاو « ثيدحل اب

 . رظن عضوم هنإف لمأتيلف «هيوهار نب قاحسإ ةياور ليوأتلا اذه دمحم : تلق

 ‹؟ريغصلا عماجلا » يف لاق يآ :ش ( اهضرأ عيب هركيو ةكم تويب ءانب عيبب ساب الو : لاق ) :م

 لاق هبو ةفينح يبأ دنع ةكم ضرأ عيب ةيهارك يأ :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو) :م

 . ةياور ىف -هللا امهمحر- دمحأو كلام

 يف -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش (اضيأ اهضرأ عيبب ساب ال : الاقو) م

 . ةياور

 ىورو . ةفينح يبأ نع ةياور امهلوق يأ :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور اذهو) :م
 يف يخركلا هركذ اذك « ةعفشلا اهيف زئاج ةكم رود عيب نأ : -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا

 . ظفحلا ءيس فيعض وهو يزارلا رفعج وبأ ىسيع يبأ نب ىسيع هيف : تلق (۱)

٤ 



 يف يخركلا هركذ اذك ‹ ةعفشلا اهيف زئاج ةكم رود عيب نأ : -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا

 . ( هرصتخم )

 : -هللا امهمحر- ةفينح يبأ نع فسوي يبآ نع ماشه ىور : « بيرقتلا ١ باتك يف لاقو

 . مسوملا ريغ يف صخرو مسوملا يف ةكم تويب ةراجإ هرك هنأ

 همحر- ةفينح يبأ نع دمحم ينربخأ : ماشه لاقو -هللا همحر- فسوي وبأ لاق كلذكو

 ناك اذإ مهرود يف مهيلع اولزني نأ مهل : لوقيو « مسوملا يف ةكم تويب ءارك هركي هنأ : -هللا

 . یهتنا « دمحم لوق وهو ءالف اهیف نکی مل نِإو «لضف اهیف

 لوق وهو «ةكم ضرأ عيب -هللا همحر- ةفينح وبأ هركو :“ هرصتخم » يف ىواحطلا لاقو

 يبآ نع هريغ ىور دقو « -هللا همحر- فسوي يبأ نع -هللا همحر- دمحم هاورو « كلام

 . هب ساب ال كلذ نأ : فسوي

 زاوج يف -هللا همحر- فسوي ىبأ لوقب ذخأ يواحطلاو ‹ دوجأ اذه : رفعج وبأ لاقو

 يف ذخأ -هللا همحر- دمحمو . هرصتخم» يف هلوقب ذخأ امك « ٠ راثآلا حرش » يف ضرألا عيب

 . اهعيب زوجي ال هنأ : ةفينح يبأ لوقب «راثآلا » باتك

 (ءانبلاك راصف « اهب يعرشلا صاصتخالا روهظل مهل ةكولم) :مةكم ضرأ نأل يأ :ش (اهنأل) :م

 . انموي ىلإ لوألا ردصلا نم ثيراوملا يف اهتمسقو « ثراوتلا يعرشلا صاصتخالاب دارأ :ش

 اي : لاق هنأ ديز نب ةماسأ نع هدانسإب « راثآلا حرش » يف -هللا همحر- يواحطلا هاور اجب دیری

 يراخبلا هجرخأ « رود وأ عابر نم ليقع انل كرت لهو » : لاقف« ةكمب كراد يف لزنا هللا لوسر

 الو رفعج هثري ملو بلاط ابأ ثرو ليقع ناكو « « لزم ليقع انل كرت له » : امهظفلو ملسمو
 هللا يضر-باطخلا نب رمع ناكف « نيرفاك بلاطو ليقع ناكو « نيملسم اناك امهنأل « يلع

 ضرأ نأ ىلع لديام ثيدحلا اذه يفف . « رفاكلا نمؤملا ثريال» : كلذ لجأ نم لوقي -هنع

 عابر نم اهيف بلاط وبأ هكرت امل بلاطو ليقع ثاريم اهيف ركذ دق هنأل «ثروتو « كلمت ةكم

 . ةماقإلا راد وهو عبر عمج عابرلا . رودو

 ةكمب انك : لاق هيوهار نب قاحسإ نع هدنسب مكاحلا انربخأ : «ةفرعملا يف يقهيبلا ركذو

 ينعي « هلثم كانيع رت ملألجر كيرأ لاعت :اًمويدمحأ يل لاقف لبنح نب دمحأ يعمو

 نع هلأسأ نأ ديرأ ينإ : هل تلقف « يعفاشلل دمحأ ماظعإ نم.تيأرف « هعم تبهذف «يعفاشلا

 ال : لاقف ؟ ةكم تويب روجأ يف لوقت ام هللا دبع ابأ اي : يعفاشلل تلقف . تاه : لاقف « ةلأسم
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 ىلع اولع جت ال ةكم لهأ اي : -هنع ىلاعت هللا يضر- رمع لاق دقو فيكو : تلق « هب سأب

 الو ناجرخیو نالزنی دهاجمو ریبج نب دیعس ناکو « ءاش ثیح يدابلا لزنیل « اًباوبأ مکرود

 لاق . معن :لاق ؟ ةنس اذه يف وأ : لاق . تلقف « انب ىلوأ اذه يف ةنسلا : لاقف « ارجأ نايطعي

 يضر- يلع هثري ملو بلاط ابأ ثرو ًاليقع نأل « لزنم ليقع انل كرت لهو ١ : ب هللا لوسر

 كلمت ال ةكم يف لزانملا تناك ولف « نيملسم اناك امهنأل -هنع هللا يضر- رفعج الو -هنع هللا

 : لاقو دمحأ كلذ نسحتساف : لاق . ةكولمن ريغ يهو «؟ ليقع انل كرت لهو ١ :لوقي ناك فيك

 فكاعلا ًءاوس ¥ ىلاعتو هناحبس هللا لاق دق سيل : يعفاشللو قاحسإ لاقف « يبلقب اذه عقي مل

 هانلعج يذلا مارحلا دجسملاو # : ةيآلا لوأًأرقا :-هللا همحر- يعفاشلا هل لاقف ؟ 4 دابلاو هيف

 رحني الو « ةلاض اهيف دشني نأ دحأل زاج ال معزت امك ناك ول ذإ 4 دابلاو هيف فكاعلا ًءاوس سانلل

 . قاحسإ تكسف : لاق ‹ ةصاخ دجسملا يف اذه نكلو « ثاورألا اهيف عفدي الو « ةندب اهيف

 يبأ نع « هيبأ نع هللا دبع نب ةيواعم ينثدح : « يزاغملا» باتك يف ىدقاولا ىورو

 نم كلزنم لزدت الآ : حتفلا موي ةكم لحد نيح الي يبنلل ليق : لاق - هنع هللا يضر- عفار

 لزنمو هيي هللا لوسر لزنم عاب دق ليقع ناكو . « ؟ لزم ليقعانل كرت لهف » لاق ؟ بعشلا

 لخدأ ال » : لاقو « يبأف ةكم تويب ضعب يف لزناف : هل ليقف « ةكمب ءاسنلاو لاجرلا نم هتوخإ

 . نوجحلا نم دجسملا يتأي ناكو « ًاتيب لخدي مل نوجحلاب اًبرطضم لزي ملف «تويبلا

 نيذلا سانلا نم رودلا باطخل ا نب رمع ىرتشا دقو :« فنألا ضورلا » يف يليهسلا لاق

 ناك مث « ةبعكلا لوح مارحلادجسملا ىنبو اهمده مث « اهب مهروداوقصلأو ةبعكلا اوقيض

 ىلع ليلد اذهو « دجسملا ةعس يف دازو نمث ىلغأب ًارود ىرتشا -هنع ىلاعت هللا يضر -نامثع

 . ءارشو ًاعيب اهلهأل ةكولم ةكم عابر نأ

 فالحخ ىلع ينتبي انهب فالخلا اذهو :« رثألا نويع هتريس» يف يرمعيلا حتفلا وبأ لاقو

 ينعي « ةنمؤم اهنأ ىلإ يعفاشلا بهذف ؟ نامألاب تذخأ وأ ةونع تحتف له ةكم نأ وهو « رخآ

 مرحي نمؤمل ا نأل « اهءارشو اهعيب اهءارك مهل زوجيف اهلهأ اهكلي حلصلاك وهو « نامألاب تحتف

 . هلایعو هلامو همد

 وهف هباب قلغأ نم ١ :لاقو مهلتاق نم الإ اولتاقي ال نأ نيملسملا ىلإ دهع م يبنلا ناكو

 لکل هنم نامٌأ اذه ناکف <« اَب يبنلا مهانثتسا نيذلا الإ « نمآ وهف نايفس يبا راد لخد نمو « نمآ

 . ةكم لهأ نم لتاقي مل نم



 . باكرلاو ليخلاب تذخأ اهنأل « ةونع تحتف اهنأ ىلإ ملعلا له رثكأو

 ال ذخأ اهلهأ نم ءيش الو ةمينغ الو مسق اهيف رجي مل هنأ يف فالخ الو «« قبس نم خانم اهنآ

 ىلع اهلهأ نمآ ةنمؤم ةدلب اهنأ : ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « حصألاو : رمع وبأ لاق

 . یهتنا « اھل ًاعبت مهلاومأ تناكو مهسفنأ

 ةونع تحتف نإ اهنأ ىلع ينبم ةكم عابر عيب : قيقحتلا » يف يزوجلا نبا لاق كلذكو

 ‹ زوجيف اهلهأ ىلع ةيقاب يهف احلص تحتف نإو « اهعيب زرجي الف نيملسملا ىلع ًافقو نوكيف
 . یھتنا

 نمحرلا دبع انثدح « مالس نب مساقلا ديبع وب هاور ‹« قبس نم خانم ةكم : ثيدح : تلق

 ‹- اهنع هللا يضر- ةشئاع نع « كهام نب فسوي نع« رجاهم نب ميهاربإ نع « ليئارسإ نع

 . '«قبس نمل حابم يه اغنإ ءال :٥ لاق « ؟-ةكمب ينعي -ًاتيب كل ينبن الأ : هللا لوسر اي : تلق

 نع « -امهنع هللا يضر- ورمع نب هللا دبع ثيدح بيقع ١ هكردتسم ) يف مكاحلا لاقو

 هللا لوسر نأ تاياورلا تحص دقو : “ران لكاي امإف ةكم تويب ءارك لكأ نم ١ : ب يبنلا

 ُب يبنلا نأ » : -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع -مكاحلا ينعي -دنسأو ثدح ام : اهنمف

 اي : لاقف « راصنألاب فتها :-هنع هللا يضر- ةريره يبأل لاق اهحتفيل ةكم ىلإ راس نيح

 . داعيم ىلع اوناك اغأكف ء اؤاجف ‹ ل هللا لوسر اوبیجأ راصنألا رشعم

 ايك هللا لوسر فاطو «مهيلع هللااهحتفف ءاوراسف « قيرطلااذهاوكلسا : لاق مث

 ‹ سانلا بطخف « افصلا دعصف ءافصلا يلي يذلا بابلا نم جرح مث « نيتعكر ىلصف ‹تيبلاب

 ةبغرو هموقب ةفأر هتذخأ دقف لجرلا امأ : ضعبل مهضعب راصنألا تلاقف « هنم لفسأ راصنألاو

 تامملاو « مكايحم ايحم اف ءاًقح هلوسرو هللا دبع ينإ « هللاو الك ؟ اإ انآ نمف » : لاق « هتبارق يف

 « ٠ مکتامب

 . فيعض وهو رجاهم نب ميهاربإ هيف : تلق (۱)
 . عريبلا ٥۳( /۲) «كردتسملا» ()
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 . ‹ ثروت الو « اهعابر عابت ال مارح ةكم نإ الآ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةفينح يبألو

 هللا دنع نوقداص متنأ » : لاق . انوداعي نأ ةفاخم الإ كلذ انلق ام : هللا لوسر اي هللاو : اولاق

 . ع ومدلاب هرحن لب الإ ٌدحآ مهنم ام هللاو : لاقف . « هلوسر دنعو

 وأو «دمحأو « كلام لاقو : -هللا همحر - يوونلا نيدلا ييحم خيشلا لاق : تلق

 مهورصحا) : هي هلوقباوجتحاو « ةونع تحتفف : ريسلا لهأو « ءاملعلا ريهامجو «ةفينح

 هلوق كلذ ىلع لدي [امو] «حتفلا ةوزغ ةوزغلا هذه ةيمستبو [. . . .1: ةي هلوقبو ٠ ارصح

 حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ # : ىلاعتو هناحبس هلوقو « € اتيبم احتف كل انحتف انإ# : ىلاعتو هناحبس

 ةبلغلا يف لمعتسي امنإ ‹ حلصلا يف لمعتسي ال ظفللا اذهو «ةكم حتف روهمجلا دنع امهب دارملاو €

 اهدعو « ايب يبنلا اهيف لتاق يتلا تاوزخلا ةلمج نم حتفلا اودع ريسلا لهأ نإف اًضيأو ءرهقلاو

 تحتف : هلوقب درفنا -هللا همحر - يعفاشلا نأ يدرواملا ىعداو «حتفلا اهنم اعست دعس نبا
 ت

 .احلص

 :ش (ٹروت الو ءاهعابر عابت ال مارح ةكم نإ الأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةفينح يبألو) م

 ليعامسإ نع « «هننس» ىف ىنطقرادلاو ‹؟عويبلا» يف «هكردتسم» يف مكاحلا هج رخآ ثيدحلا اذه

 لاق : لاق - امهنع هللا يضر - ورمع نب هللا دبع نع هاباب نب هللا دبع نع هيبأ نع رجاهم نبا

 حیحص ثیدح : مكاحلا لاقو . ٩ اهتویب رجاؤي الو ‹اهعابر عابت ال ‹ خاتم ةکم » : لک هللا لوسر

 ٠ هاجرخی ملو ءدانسإللا

 - ناطقلا نبا هركذو ‹ هريغ هوري ملو فيعض رجاهم نب ليعامسإ : ينطقرادلا لاقو

 - يراخبلا لاق :لاق «رجاهم نب ليعامسإب هلعأو ينطقرادلا ةهج نم «هباتك» يف - هللا همحر

 . ثيدحلا ركنم : - هللا همحر

 : ليعامسإ يف الاف « هيبأو ليعامسإب هالعأو < (امهيباتک» يف يليقعلاو « يدع نبا هاورو

 . هيلع عباتي ال

 لاجر نم وهو ‹يفوكلا يلجبلا وه اذه رجاهم نب ليعامسإ : ٠حيقنتلا » بحاص لاقو

 -دمحأ لاقو : هوفعض هوبأ كلذكو « نيعم نبا هفعضو « هب سأب ال : يوونلا لاقو

 . هنم ىوقأ هوبأ : - هللا همحر

 . ًاعوفرم ةريره
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 يبأ نب هللا ديبع نع -هللا همحر - ةفينح يبأ نع اًضيأ ينطقرادلاو « مكاحلا هجرحأو

 مرح هللا نإ» : لاق يب يبنلا نع - امهنع هللا يضر - ورمع نب هللا دبع نع حيجن يبأ نع ديزي

 . ۲'٩ اهنمٹ لکاو « اهعابر عیب مرخف « ةكم

 مارح ةكم)» : لاق ينطقرادلا ظفل يفو . (اران لكأي انف ةكم تويب رجأ نم لكأ نم » : لاقو

 . رجاهم ثیدحل ادهاش هلعجو « مکاحلا هنع تکس . "«اهتویب رجأ مارحو «اهعابر عیب مارحو

 هللا ديبع :هلوق امهدحأ : نيعضوم يف مهوو « ةفينح وبأ هاوراذكه : ينطقرادلا لاقو

 . فوقوم هنأ حيحصلاو «هعفر يف : يناثلاو «حادقلا دايز يبأ نبا وه اغإو «ديزي يبآ نبا

 دبع نع حيجن يبأ ينثدح دايز يبأ نب هللا ديبع انثدح « سنوي نب ىسيع نع هجرخأ مث
 هنطب يف لكأي اغنإ « ةكم توب ءارك لكأي يذلا » : لاقو ‹ -امهنع هللا يضر - ورمع نب هللا

 ٤. گران

 «هنع «نسحلا نب دمحم ةياور نم - هللا همحر - ةفينح ىبأ ثيدح ناطقلا نبا ركذو

 يبأ نبا وه اغإو «( ديزي يبأ نب هللا ديبع» هلوق يف مهوو « ةفينح يبأ فعض هتلع :لاقو

 . یھتنا . نسحلا نب دمحم هبحاص نم مهولا لعلف ««دایز

 نع دايز يب نب هللا ديبع نع ‹ ليان نب نيآ نع (جحلا » رخآ يف ينطقرادلا هجرخأ :تلق

 . ٠ ابرلا لكأ ةكم تويب ءارك لكأ نم» :لاق . ثيدحلا عفرو ‹ رمع نب هللا ديبع نع ‹ حيجن يبأ

 .ااهتويب ةراجإ الو ءاهعابر عيب لحي ال ‹ هللا اهمرح مارح ةكم » : ال هللا لوسر

 نأ نوهرکی اوناک :سواطو « ءاطعو ‹«دهاجم نع « ثيل نع « ناميلس نب رمتعم انثدح

 ريغ نيعضوم يف مهوو «ةفينح وبأ هاور اذكه : ينطقرادلا لوق امأو « ةكم عابر نم ءيش عابي

 نع - هللا همحر - ةفينح يبأ نع «راثآلا» يف هاور -هللا همحر- دمحم نأل « ملسم الو حيحص

 اًضيأ اذهبو «مهو هيف سیلو « هب « ورمع نب هللا دبع نع < حيجن يبأ نع دايز يبأ نب هللا ديبع
 . نسحلا نب دمحم ىلإ مهولا بسن ثيح ناطقلا نبا مالك طقس

 ‹ حيحص تاقثلا عفر نأل اًصضيأ دودرمف « فوقوم حيحصلاو هعفر يف يناثلاو : هلوق امأو

 . (۴۱۲ص)٩ عويبلا » يف ينطقرادلاو ٦١( /۰)۲مکاحلا هج رخ (۱)

 . ورمع نب هللا دبع نع حين ييآ نع دايز يبآ نب هللا ديبع نع ةفينح يبأ نع ٥۷( /۳) ينطقرادلا هاور (۲)

 ۰ . ٥۷( /۳) ينطقرادلا (۳)
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 ءاهديص رفني ال ىتح « اهيف ميظعتلا رثأ ةيآ رهظ دقو « ةبعكلا ءانف اهنأل ؛ ةمرتحم ةرح اهنألو

 كلم صلاخ هنأل ؛ ءانبلا فالخب عيبلا قح يف اذكف « اهكوش دضعي الو « اهالخ ىلتخي الو

 ابرلا لكأ امنأكف ةكم ضرأ رجأ نم » : مالسلاؤ ةالصلا هيلع هلوقل « اًضيأ اهتراجإ هركيو « ينابلا

 . مامإلااذه لثماميس الو

 ءايح ةلقو « بدأ ةءاسإف -هللا همحر- ةفينح ىبآ فعض هتلعو : ناطقلا نبا لوق امأو

 نم رادقم امف « اريخ هيلع اونثأو هوقو امهبارضأو كرابملا نباو « يروثلا مامإلا لثم نإف «هنم

 . يف اهانعمج يتلا هبقانم يفو « هيف مالكلا انعبشأ دقو «نانشألا مالعألا ءالؤه دنع هفعضي

 . اريبكلا انخيرات»

 هيلع- ليلخلا فقوو ىلاعت هلل ةصلاخ يأ :ش (ةرح) :م ةكم نألو يأ :ش (اهنألو) :م

 - ليلخلا ميهاربإ اهمرح دقو« ةميظع ةمرح اهل يأ :ش (ةمرتحم) :م مرحلا عضوم -مالسلا

 <( نيضرألاو تاومسلا هللا قلخ ذنم مارح ةكم نإ الأ » : ب لاقو .-همالسو هيلع هللا تاولص

 . ثيدحلا

 دق يأ :ش (اهيف ميظعتلا رثأ ةيآ رهظ دقو) :م ةبعكلا ءانف ةكم نأل يأ :ش (ةبعكلا ءانف اهنأل) :م

 م فوخي الو هعضوم نم جعزي ال يأ :ش (اهديص رفني ال ىتح) :م ةكم يف ةبعكلا ميظعت رثأ رهظ

 . ةالخ ةدحاولا شيشحلا نم ةبطرلا روصقم ءالخلا :ش (اهالخ ىلتخي الو)

 ال يآ :ش (اهکوش دضعی الو) :م اهالخ عطقي ال يأ « «اهالخ یلتخی ال» : هلوق ینعمو

 نأل ‹ ىلوأ ناك عيبلا ةمرح يف رهظي نألف « اذه يف رهظ اذإ اميف علقلا وهو . دضعلا نم عطقي

 ديصلا رخشو «ءالخلا لصأو كوشلا دضع نم ةبانإلا يف غلبأ كلمتلاو كيلمتلا ةضرع اهلعج

 م عيبلا قح يف اهميظعت رثأ يف رهظي اذكف يأ :ش (عيبلا قح يف اذكف) :م : هلوقب هيلإ راشأ

 وأ مرحلا ضرأ يف ًارجش سرغ نمكو « هعيب زوجيف :ش (ينابلا كلم صلاخ هنأل ءانبلا فالخب)

 . هعيب زوجي ةماعلا قيرط يف وأ « فقولا ضرأ يف

 رجأ نم ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م ةكم تويب ةراجإ يأ :ش (ًاضيأ اهتراجإ هركيو) م

 نب هللا دبع نع « حيجن يبأ نع دايز يبأ نب هللا ديبع نع -هللا همحر- ةفينح يبأ نع «راثآلا»

 لكأي انإف ًائيش ةكم تويب روجأ نم لكأ نم» : لاق ل يبللا نع -امهنع هللا يضر- ورمع

 . لبان نب نآ نع ينطقرادلا ثيدح مدقتتو . «اران

 تویب رجؤت نأ یھنی ءاطع ناک ٦ لاق حیرج نبا انربخأ « هفنصم» يف قازرلا دبع ىورو
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 جاتحا نم - مالسلاو ةالصلا هيلع - هللا لوسر دهع ىلع بئاوسلا ىمست ةكم يضارأ نألو

 هريغ نكس اهنع ىنغتسا نمو « اهنکس اھیلإ

 ىلاعت هللا يضر- باطخلا نب رمع نأ دهاجم نع « روصنم نع رمعمانربخأ : لاقو « ةكم

 :رمعم لاق . ءاش ثيح يدابلا لزنيل « ًاباوبأ مكرودل اوذختت ال ةكمم لهأ اي : لاق -هنع

 نم ينربخأو : لاق باب ةكم رودلامو ةيواعم فلختسا دقل: لاق « ةكم لهأ ضعب ينربخأو

 . اوءاش ثيح نولزني : لاق ‹ دابلاو هيف فكاعلا ءاوس# لوقي ءاطع عمس

 نم عفتني اهل كلام ال يتلا يهو « ةبئاس عمج بئاوسلا :ش (هريغ نكسأ اهنع ىنغتسا نمو اهنكس
 . ءاش

 رمعو ركب وبأو « ةي هللا لوسر يفوت : لاق ةمقلع ىلإ هدانسإب يواحطلا ىورو

 . نكس

 الب هللا لوسر دهع ىلع رودلا تناك : لاق ةلضن نب ةمقلع ىلإ هدانسإب اضيأ يورو

 تناك : لاق ةلضن نب ةمقلع نع ناميلس يبأ نب نامثع نع « نيسح يبأ نب ديعس نب رمع نع

 الإ ةكم عابر ىعدت امو نامشعو رمعو ركب وبأو يب هللا لوسر يفوت نيح نكاسملاو رودلا

 . ”نكسأ ىنغتسا نمو « نكس جاتحا نم « بئاوسلا

 يف يناربطلا هاور هقيرط نمو « «هدنسماو (هفنصم » ىف ةبيش ىبأ نبا هاور كلذكو

 هباتك يف يقرزألا هللا دبع نب دمحم ديلولا وبأ هاورو « ٠ هتتس يف ينطقرادلاو « همجحم»

 نع « ميلس نب ىيحي انثدح « يقرزألا ديلولا نب دمحم نب دمحأ يدج ينثدح : « ةكم خيرات

 تناك »: لاق ةلضن نب ةمقلع نع ناميلس يبأ نب نامشع نع « نيسح يبأ نب ديعس نب رمع

 -مهنع هللا يضر- نامثعو رمعو ركب يبأو « يب هللا لوسر دهع ىلع ةكمب نكاسملاو رودلا
 . نكس ىنغتسا نمو نکس جاتحا نم ‹« بئاوسلا الإ یعدت الو عابت الو یرکت ام

 . اهيلإ رطضملل ةتيلا لحأ دق : لاق يركت كنإ رمعل تلقف :-هللا همحر- ىيحي لاق

 . « ةكم تويب» باب ( فيعضلا مقر )۳٠١۷/ ٠٦۳ ةجام نبا « ينابلألا هفعض : فيعض (1)
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 نأ وهو « اعفن هب رج اًضرق هکلم هنأل ؛ كلذ هل هرکی ءاش ام هنم ذخأی لاقب دنع امهرد عضو نمو

 . اًعفن رج ضرق نع مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىهنو ءالاحف لاح ءاش ام هنم ذخاي

 نب نامثع نع ديعس نب رمع نع نايفس انثدح ماشه نب ةيواعم نعاضيأ ينطقرادلا جرخآو

 ةكم تويب تناك : لاق يتانكلا ةلضن نب ةمقلع نع معطم نب ريبج نب عفان نع ناميلس يبأ

 . نکس ینغتسا نمو « نکس جاتحا

 . هفقو حيحص] او ‹ مهو هعفرو عاطقنا هيف ثيدحل ا اذه : وقهيبل بلا لاق : تلق نإف

 يواحطلا هجرخأو ملسم طرش ىلع حيحص دنسب هجرخأ ةجام نبااذهف : تسلق

 يباحصلا لاق اذإو « نأشلا اذه ىلع هركذاذك « يباحص اذه ةمقلعو « امهريغو ينطقرادلاو

 نيأف ةمقلع نم عامسلاب نامثع حيرصت هيفو «فرعام ىلع ًاعوفرم ناك مالكلا اذه لشم

 . ! عاطقنالا

 لباوق عيبي يذلا وه لاقبلا :ش (كلذ هل هركي ءاشي ام هنم ذخأي لاقب دنع اًمهرد عضو نمو) :م

 :رصم لهأو يضاقلا : هنومسي ماشلا لهأو « دالبلا كلت حالطصا يف اذهو « اهريغو ماعطلا

 . تايزلا

 عضو نأل يأ :ش (الاحف ًالاح ءاش ام هنم ذخاأي نأ وهو ًاعفن هیرجو ًاضرق هکلم هنأل) :م

 ةروص نيب ذئنيح قرف الف ةعيدولل هنع هنأل ةعيدو هنأ ىلع لدي لاقب دنع : هلوق : تلق نإف

 . امهنيب قرف هنأ عم « ضرقلاو ةعيدولا

 نأ طرشب هعضو ينعي« طرشلا جرخم ًاجراخ ءاش ام هنم ذخأي هلوق نوي نأ زوجي : تلق

 . ايش لاقبلا نمضي ال كله نإ ةعيدو وهف ًائيش طرتشي ملو هعضو اذإ امآو « ءاش ام هنم ذخأي

a ۲ . اا . 
 مث «اهننس) يف روصنم نب دیعس یور:ش أ (اعفن رج ضرق نع ب هللا لوسر یھنو) م

 قاحسإ يبأ نب ىبحي نع يبضلا ديمح نب ةبتع نع شايع نب ليعامسإ ثيدح نم يقهيبلا
 يدهيف لاما هاخأ ضرقيانم لجرلا : ةزمح ابأ اي : تلقف كلام نب سنأ تلأس : لاق ىئانهلا

 هلمح وأ « هلبقی الف ًاقبط هيلإ ىدهأف اضرق هاخأ مكدحأ ضرقأ اذإ» : لب هللا لوسر لاق :لاقف ءهيلإ

 . ٤ كلذ لبق هنیبو هنیب یرج نوکی نأ الإ اهبکری الف ةباد ىلع

 . « عويبلا يف» ( ۳٠۳ ص) ينطقرادلا دنع قرطلا هذه (۱)

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۲)
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 ال كله ول ىتح ضرقب سيلو ةعيدو هنأل ؛ اءزجف اءزج ءاش ام هنم ذخأي مث هعدوتسي نأ يغبنيو

 . ملعأ هللاو  ذخآلا ىلع ءيش

 ليعامسإ نع رامع نب ماشه نع « يرماعلا يلع نب نسحلا ةياور نم اذه يقهيبلا جرخأ

 . مهو الإ هارأ امو « يئانهلاو قاحسإ يبأ نب ىيحي : ماشه لاق : يرماعلا لاق مث « شايع نبا

 . هنع هللا يضر- سنأ نع يئانهلا ديزي نب ىيحي ثيدح اذهو

 ىلإ هازعو يئانهلا قاحسإ نب ىيحي ةياور نم ثيدحلا اذه هجارخإ يف يبهذلا ركذ : تلق

 يبأو ملسم ىلإ هازعو سنأ نع اثيدح هل جرخأو « يئانهلا ديزي نب ىيحي ركذ مث ةجام نبا
 . ثیدحلا اذه ريغ وهو «دواد

 نبا ةمالع يئانهلا قاحسإ يبأ نبال ملعو « نيتمجرت يف «فشاكلا» يف يبهذلا امهركذو

 ثيدحلا اذه « ماكحألا» يف قحلا دبع ركذو . دواد يبأو ملسم ةمالع يئانهلا ديزي نبالو « ةجام

 نآ رهظ اذهبو « يئانهلا قاحسإ نب ىيحي هيفو رامع نب ماشه نع دلخم [ . . .] قيرط نم
 . ديزي نبالو « قاحسإ يبأ نبال ثيدحلا

 نب ديزي انثدح شابع نب هللا دبع نع ىيحي نب سيردإ ثيدح نم اًضيأ يقهيبلا جرخأو
 نم هجو وهف ةعفنم رج ضرق لك : لاق هنأ ديبع نب ةلاضف نع يعخللا قوزرم يبأ نع « بيبح
 . ابرلا هوجو

 ‹ كله ول ىتح ضرقب سيلو ةعيدو هنأل ؛ًاءزجف ًءزج ءاش ام هنم ذخأي مث هعدوتسي نأ يغبنيو) م

 . يدعقلا هيف دجوي مل ةنامأ هنأل :ش ( ملعأ هللاو ذخألا ىلع ءيش ال

 : (لزاونلا» يفو . ىدعتي هنأل نمضي وه كلهتسا ول ىتح عاض « كله : هلوق ینعمو

 ذخأيل هعفدي اغنإ هنأل « هيلع طرتشي مل ام « هب سأب ال ًائيشف اعيش هنم ذخأيف امهرد لاقبلا لجع

 - هباحصأو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق وهو « هب سأب ال طرش الب هضرقأ ولو « ًاقرفتم هنم

 ۰ . هللا مهمحر
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 ‹ ةقرفتم لاسم د

 .نآرقلا اودرج : - هنع هللا يضر - دوعسم نبا لوقل ؛ فحصملا يف طقنلاو ريشعتلا هركيو : لاق

 ( ةقرفتم لئاسم ) :م

 . اهتفص ةقرفتمو فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع لئاسم عافتراو ةقرفتم لئاسم هذه يأ:ش

 . ىتش عاونأ نم : ةقرفتملاب دارأو

 ريشعتلاو :  ريغصلا عماجلا » يف لاق يآ :ش (فحصملا يف طقنلاو ريشعتلا هركيو : لاق) م

 . تايأ رشع ىهتنم دنع ةمالعلا ةباتك وهو « فحصملا يف رشاوعلا عمج

 مضب هطبض مهضعبو طقني بوتكملا طقن نم ردصم فاقلا نوكسو نونلا حتفب : طقنلاو

 يف «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور :ش (نآرقلا اودرج -هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوقل) م

 : هللادبع لاق : لاق « ميهاربإ نع شمعألا نع « نايفس نع عيكو انثدح « نآرقلا لئاضف

 نبا نع «ةريغملا يبأ نع « ةرق نب ةيواعم نع« ليوطلا ديمح نع فسوي نب ليهس انثدح

 . هرکذف « -هنع هللا يضر- دوعسم

 نبا هللا دبع نع « ءارعزلا يبأ نع ليهك نب ةملس نع نايفس انثدح « عيكوانثدح

 هاور دنسلااذهبو . هنم سیل ام هباوقحلت الو « نآرقلا اودرج : لاق -هنع هللا يضر-دوعسم

 نب ةملس نع يروثلا انربخأ « موصلا رخاوأ يف « هفنصم » يف -هنع هللا يضر- قازرلا دبع

 . -هللا همحر- لیهک

 . « همجعم) يف يناربطلا هاور قازرلا دبع قيرط نمو

 هلوق» :لاقو « ثيدحلا بيرغ » هباتك يف يبرحلا ميهاربإ هاور ةبيش يبأ نبأ قيرط نمو
 : يناثلاو . هريغ هب اوطلخت ال ةوالتلا يف هودرج يأ : امهدحأ نارمأ هيف لمتحي « نآرقلا اودرج

 . ريشعتلاو طقنلا نم طخلا ىف هودرج يأ

 . فحصل ىف ريشعتلا هركي ناك هنأ

 اودرج :هب ليهك نب ةملس نع يروشلا نايفس نع « « لخدملا ١ باتك يف يقهيبلا جرخأو
 هرك هنآ : هللا دبع نع ىوريو فحصملا طقن ىلإ هب بهذي ميهاربإ ناك : ديبع وبآ لاق . نآرقلا
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 . فحاصملا ىف ريشعتلا

 مكريغص هيف ىرأ « نآرقلا اودرج : لاق دوعسم نب هللا دبع ىلإ هدانسإب ديبع وبأ یورو

 . ةرقبلا ةروس هيف رقت يذلا تيبلا نم جرخي ناطيشلا نإف « مكريبك دنع

 هب بهذي ميهاربإ ناف « نآرقلا اودرج : هلوق ريسفت يف سانلا فلتخا : ديبع وبأ لاقو

 نأ ةفاخم كلذ هرك ىري اغإو هريغ هب اوطلخت الو نآرقلا اودرج : لوقيو « فحاصملا طقن ىلإ

 حاوفلا هرك نم هرك اذهلو . نآرقلا نم طقنلا نأ نوريف « ةطوقنم فحاصملا نوكردي ءىشن اشني

 . رشاوعلاو

 نع « باثو نب یحی نع نيصح يبأ نع « شايع نب ركب وبأ انثدح : دیبع وبآ لاقو
 أرق الجر نإ : ليقو « فحاصملا يف ريشعتلا هرك هنأ : -هنع هللا يضر- هللا دبع نع « قورسم

 . «نآرقلااودرج» : هللا دبع لاقف . ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتسا : لاقف « هدنع

 . ثيداحألا كرتيو هدحو نآرقلا ملعتي نأ ىلإ سانلا نم ريثك بهذ دقو

 دبع نوکی فیکو « هجو يدنع هل سیلو لطاب اذهو : -هنع هللا یضر- دیبع وب لاق

 يدنع هنکل ‹ ةريثك ثيداحأب اب هللا لوسر نع ثدحي وهو ؟ اذه هب دارأ -هنع هللا یضر-هللا

 وهو رخآ هجو هيفو . هسفن هللا دبع هيلإ بهذ امو « -هنع هللا يضر- ميهاربإ هيلإ بهذ ام

 ام نأل « هریغ بتک نم ءيش ملعتي ال نأ ىلع مهثح هنأ [: وه]و هوجولا هذه نسحأ نم يدنع

 : ثیداحأ یف نیب

 : لاق هيبأ نع دوسألا نب نمحرلا دبع نع « ةديبع نب نوراه نع « دیبع نب دمحم انثدح

 اهيف ةفيحص هذه : انلقف -هنع هللا ىضر- هللا دبع ىلإ انقلطناف « ةفيحص ةمقلعو انأ تبصأ

 . صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن : لوقيو هديب اهوحيي هللا دبع لعجف « لاق . نسح ثيدح

 : رخآلا هثيدح اذكو . هريغب اهولغشت الو نآرقلاب اهولغشاف « ةيعوأ بولقلا هذه : لاق مث

 فيك هنإف ؛ اوقدصتف لطاب وأ اوبذكتف قحب مكوثدحيف ءيش نع باتكلا لهأ اولأست ال

 .  !؟ههسفنأ اولضأ دقو مكنودهي

 هللا يضر- رباج نع يبعشلا رماع نع دلاجم انث ديز نب دامح قيرط نم (۳۴۸ /۳) دمحآ هجرخآ : فیعض (۱)

 ‹ رازبلا هاور ظفللا اذه نم بيرق ظفلبو ديعس نب دلاجم فعضل فيعض هدانسإو . ًاعوفرم .. . : -هنع

 . بذكلاب مهتا ‹« فيعض وهو يفعجلا رباج هيفو ‹هضعب دمحأ دنعو : يمثيهلا لاقو
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 ‹ يآلا ظفحب لخي ريشعتلا نأل ؛ ديرجتلا كرت طقنلاو ريشعتلا ىفو « فحاصملا اودرج : ىوريو

 كلذ كرتف « ةلالد نم مجعلل دبال اننامز يف : اولاق . هركيف هيلع الاكنا بارعإلا ظفحي طقنلاو

 . اًتسح نوكيف ‹ نآرقلا نارجهو ظفحلاب لالخإ

 ضعب نم اهذخأ ةفيحصب -هنع ىلاعت هللا ىضر- رمع هاتأ نيح 4 يبنلا ثيدح مهنمو

 .همالك ىهتنا « !٠ باطخل ا نبا اي اهيف نوك وهتمآ »: لاقف بضغف باتكلا لهأ

 نع دعابتي ال نأبو مكراغص هملعت ىلع ًأشني نأب نآرقلا اوصخ : هانعمو «قئافلا» يفو

 . نآرقلا هيف أرقي ناكم يف رقي ال ناطيشلا نإف « مكرابك هربدتو هتوالت

 نبا ثيدح يف ميهاربإ اهيلإ بهذ يتلا هوجولا دحأل طقنلاو ريشعتلا ةفينح وبأ هرك امو

 هتفرعمو تايآلا ظفح يف ريصقتلل الإ ديقم ريغ رمأ ريشعتلا نألو -هنع هللا يضر- دوعسم

 . طخلا ىلع ًادامتعا

 . ةروهشملا بتكلا يف دوجو اهل سيل ةبيرغ ةياور هذه :ش (فحاصملا اودرج : ىوريو) :م

 . هيلع دمتعي ثيح :ش (يآلا ظفحب لخي ريشعتلا نأل؛ ديرجتلا كرت طقنلاو ريشعتلا يفو) :م

 يأ « :ش (هركيف) :م طقنلا ىلع لاكتالا لجأل يأ . :ش (هيلع الاكتا بارعإلا ظفحي طقنلاو) :م

 . طقنلاو ريشعتلا نم دحاو لك هركي كلذك ناك اذإ

 لدي :ش (ةلالد نم مجعلل دب ال اننامز يف) :م : -هللا مهمجحر- خئاشملا يأ :ش (اولاق) :م

 . كلذ ىلع ةلالد ريغ نم بارعإلا ةفرعم مجعلا عسو يف سيل هنأل بارعإلا ىلع

 هنأل :ش (نآرقلا نارجهو ظفحلاب لالخإ) :م بارعإلا ىلع لدي ام كرت يأ :ش (كلذ كرتف) :م

 ال اتسح نوكي بارعإلاو طقنلا نم دحاو لك يأ :ش (انسح نوكيف) :م هكر تیف هيلع ریشعت

 نم مالكلا ظفحي بارعإلاو طقنلابو « يآلا ظفحي ريشعتلاب نأل « ريشعتلا كلذكو .انركذ

 ةعدب وهف ًاثادحإ ناك نإو يهف يآلا ددعو روسلا ءامسأ بتكأ اذه ىلعو « نينسح اناكف رييغتلا

 . يشاترمتلا هركذ اذك « نامزلا فالتخاب فلتخي ءيش نم مكو «ةنسح

 همحر- رسحلا وبأ خيشلا ناكو : -هللا همحر- يزارلا ركب يبأل « يواحطلا حرش » يفو

 نامأ كلذ يف نأل « ةداعلا هب ترج ام بسح مساوتلا محارت نم تيلت ام هركيال : لوقي -هللا

 . لصفلل اهلئاوأ يف ةيمستلا ةباتك ةلزنب وهو « ةروسلا ىنعم نع

 عفد هرك مالسلا هيلع هنإ : اولاقاذهلو « راكذألا فرشأ نآرقلا ةءارق :« طيحملا » يفو

 . ةعامجو دمحأ هفعض قاحسإ نب نمحرلا دبع هيفو « ىلعي وبأ هاور : ٩ )۱۷۳/١( عمجملا» يف يمثيهلا لاق ()
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 . زئانجلا دنع نآرقلا ةءارق دنع توصلا

 نمو . ركذلاو نآرقلا ةءارقو زئانجلا دنع توصلا عفر ةهارك يب يبنلا باحصأ ةداع نمو

 . طلغلا نم هيف امل ةهوركم نيثالثلا ءازجألاب ةعامجل اب نآرقلا ةءارق : لاق نم خئاشملا

 ةءارقو ‹ ةعاس يف متخلا لضف زارحإ ةرورض ةنسح ةعدب هوزوج ةماعلاو :« ىبتجملا  يفو

 . ًائيش ءىراقلا ىطعي ال نأ لضفألاو « ةهوركم ايندلل نآرقلا

 بيراحملاو ناردجلا ىلع هتباتكو « نامثآ يطعملاو ذخآلاو ءىراقلا عني :« تاعقاولا » يفو

 : ليقو . نآرقلا ةءارق نم لضفأ سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم ركذلاو « نسحتسمب سيل

 ردق نع هقاحلإب جرخي ملو نآرقلاب ىنغت ولو « اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع ةءارقلا بحتست

 ةءارقب سأب الو ‹ كلذ هلخشي ملاذإ زوجي فرتحملاو يشاملا ةءارق : مالسإلا رخف لاقو

 لجرلا دمو . لضفأ ءافخإلاو « ًارهج ةرقبلا ةروس ميتاوخو يسركلا ةيآ ةالصلا بيقع مامإلا

 . هركي ال هقوف قلعم وأ هئاذحب سيل فحصم ىلإ

 عنملازوجي الو « ةداعلل ةةسحتسم اهنكل « ةعدب تامهملل ةالصلا ريغل ةحتافلا ةءارقو

 . زوجي ال اهنم رثكألاو « ةيسرافلاب نيتيآلاو ةيآلا ةباتك زوجيو ءاهنم

 قيدنزلاو دشي نونجملاف ًانونجم وأ اقيدنز نوكي نأ فاخأ : -هللا همحر- يزارلا لاقو

 - يناودنهلا هيف صخرو « ضعبلا هداتعي امك فحصملا يف ةيسرافلاب ريشعتلا ةباتك هركيو

 لهأل ةرورضلل ناك ةيسرافلاب ةحتافلا :-هنع ىلاعت هللا ىضر- ناملس بتك امو « -هللا همحر

 . سراف

 هل سيل اب سانلا ثدحي وأ هورکم صصقلا : -هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ نعو

 « هاس هبلقو هب ظعتي ال اب سانلا ظعي وأ صقني وأ ديزي وأ نيلوألا ثيداخآ يف فورعم لصأ

 ۰ . هورکم ریغف ءاوس ام امأف

 نييزتلا امآ هنم ناصقنلاو هلصأ ىف ةدايزلا هب ديري :-هللا همحر- ىصفحلا نيدلا مج لاق

 كبسب سأب الو « نسح كلذف مالكلا اهنمضتي يتلا دئاوفلل حرشلاو « ةقفرملا ةفيطللا تارابعلاب

 تحت ىلاعت هللا مسا هيف بتك يذلا ساطرقلا عضوب سأب الو هللا مسا اهيف بتك يتلا مهاردلا

 . ةسقطلا
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 دقو ‹ بهذلا ءامب هنييزتو دجسملا شقنك راصو هميظعت نم هيف ال فحصملا ةيلحتب سأب الو : لاق
 :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو مارحلا دجسملا ةمذلا لهآ لخدي ناب سأب الو :لاق . لبق نم هانركذ
 هلوق - هللا همحر - يعفاشلل « دجسم لک يف هرکی : - هللا همحر - كلام لاقو . كلذ هرکی

 ولخي ال رفاكلا نألو € اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقي الف سجن نوكرشملا امنإ :  ىلاعت
 ‹« كلام جتحي اذهبو « دجسملا بنجي بنج او « اهنع هجرخي ًالاستغا لستغي ال هنأل ؛ ةبانج نع

 . اهلك دجاسملا مظتنيف ماع ةساجنلاب ليلعتلاو

 مسا اهنع ىح اهيف ةعفنم ال يتلا بتكلاو راثآلاو لئاسرلا : « ةمئألا سمش عماج » يفو

 . هب سأب ال اهنفد وأ يراجلا ءاملا يف اهاقلآ ولف رانلاب قرحيو « هلسرو هتكئالمو هللا

 تجرخو تيلب اذإ بتكلا عيمج اذكو « اوتام اذإ ءايلوألاو ءايبنألا يف امك نسحأ نفدلاو

 . عافتنالا نع

 ‹ بهذلا ءا هنيبزتو دجسملا شقنك راصو هميظعت نم هيف ال فحصلملا ةيلحتب سأب الو :لاق) :م

 . رتولا ةالص باب لبق ةالصلا باتك يف يأ :ش (لبق نم هانركذ دقو

 . ريغصلا عماجلا » يف لاق يأ :ش (مارحلا دجسملا ةمذلا لهأ لخدي نأب سأب الو : لاق) :م

 لاقو) م -هللا همحر- دمحأ لاق هبو :ش (كلذ هركي -هللا همحر- : يعفاشلا لاقو) م

 . هريغ وأ مارحلا دجسملا يف ناك ءاوس ينعي :ش ( دجسم لك يف هركي : -هللا همحر -كلام

 دعب مارحلا دجسملا اوبرقي الف سجن نوكرشما امنإ  :ىلاعتو هلوق -هللا همحر- يعفاشلل) :م

 اوناك امكاورمتعيالو اوجحيالو ساجنأ مهف « هانعمو هردصم سجنلاو :ش (4 اذه مهماع

 . ةرجهلا نم عست ماع وهو : اذه مهماع جح دعب « ةيلهاجلا يف نولعفي

 ىلع لدي ةيآلا رهاظ نأل « رهاظ -هللا همحر- ىعفاشلا بهذمو « فاشكلا» ىفاذكو

 . ريغال مارحلا دجسملا اوبرقي نأ مهل يهنلا

 . ثيللا وبأ هيقفلا لاق اذكو « يرهزلا لوقب ذخآ -هللا همحر- يعفاشلاو

 هنأل ةبانجلا نع يأ :ش (اهنع هجرخي ًالاستغا لستغي ال هنأل ةبانج نع ولخي ال رفاكلا نألو) :م

 هل اريهطت هنع دعتېي يأ :ش (دجسملا بنجي بنحلاو) :م ًابنج لازي الو « ةنونسملا ةيفيكلا يعاري ال

 ( كلام جتحي) :م « هرخآ ىلإ ةبانحلا نع اولخي ال رفاكلا نألو : هلوقب يآ :ش (اذهبو) :م

 نأل :ش (اهلك دجاسملا مظتنيف ماع ةساجنلاب ليلعتلاو) :م . كلام جتحا خسنلا ضعب يفو « :ش

YA 



 نألو رافك مهو هدجسم يف فيقل دفو لزنأ - مالسلاو ةالصلا هيلع - يبنلا نأ يور ام انلو

 ءاليتسا روضحلا ىلع ةلومحم ةيآلاو «دجسملا ثيولت ىلإ يدؤي الف مهداقتعا ييف ثبحخل ا

 ‹ ءالعتساو

 . دجاسملا رئاس

 اذه . :ش (رافك مهو هدجسم يف فيقث دفو لزنأ : مالسلاو ةالصلا يبنلا نآ يور ام انلو) :م

 ‹ ةملس نب دامح نع فئاطلا ربخ باب يف جارخلا باتك يف «هننس» يف دواد وبآ هجرخأ ثيدحلا

 ‹ يم يبنلا ىلع اومدق امل فيقث دفو نأ : صاعلا ىبأ نب نامثع نع «نسحلا نع ديمح نع

 لاقف ءاوبجی الو اورشعی الو اورشحي ال نأ اوطرتشاف « مهبولقل قرأ نوكيل دجسملا مهلزنأ
U. 8۱ . ( 

 هاورو .« عوكر هيف سيل نيد يف ريخ الو اورشعت الو اورشحت ال نأ مكل» : اب هللا لوسر

 . همجعم ) يف يناربطلا كلذكو . هب ةملس نب دامح انثدح « نافع انثدح هدنسم يف دمحأ

 يب نب نامشع نم هعمس دق يرصبلا نسحلا نإ : ليق : ؛هرصتخم ) يف يرذنملا لاقو

 برضف ةي هللا لوسر ءاج فيقث دفو نأ : نسحلا نع «هليسارم» ىف دواد وبأ هاورو . صاعلا

 دجسملا يف مهلزنتأ ايب هللا لوسر اي : ليقف « نيملسملا ةالص ىلإ اورظنيل دجسملا يف ةبق مهل

 . (مدآ نبا سجني اغإ « سجنت ال ضرألا نإ» : لاقف . ؟نوكرشم مهو

 ةيطع نع « كلام نب هللا دبع نب ىسيع نع « دمحم نع (همجعم ١ ىف ىناربطلا هج رخأو

 يأ :ليقو . هل رفنلاو داهجلا ىلإ يأاورشحت ال : هلوق « هعم اوماص اوملسأ املف دجسملا يف ةبق

 ىلع ناسنإلا بتكي نأ ةيثجتلا لصأو نولصي الو يأ : يباطخلا لاق اوثجت الو: مهلوق

 . عكارلا مايق موقي نأ ةيثجتلا « حاحصلا» يفو . عفريو همدقم

 هب لدتسا امع باوج اذه :ش (ءالعتساو ءاليتسا روضحلا ىلع ةلومحم ةيآلاو) :م دجسملا ثيولت هنع

 ربخ يف ءاجام : باب « جارخلا باتك ۳٠۲/ ٦٥۲( دواد وبآ « ينابلآلا هفعض : فيعض )١(

 .فئاطلا
 ‹ هنعنع دقو سلدم وهو قاحسإ نب دمحمو . لوهجم وهو كلام نب هللا دبع نب ىسيع هيف : فيعض هدانسإ (۲)

 . ًايياحص هع نم مهو : ظفاحلا لاق دقف« الڳ يبتلاو ةيطع نيب عاطقنالا نع ًالضف
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 ‹ نايصخل ا مادختسا هركيو : لاق . ةيلهاجلا يف مهتداع تناك امك ةارع نيفئاط وأ

 نأ مهعنم ىلع ةلومحم ةيآلا نأ : لوألا نيب اوحن هنع باجأف ةروكذملا ةيآلا ن يعفاشلا

 . دجسملا ةدابعب مايقلاو ريبدتلا ثيح نم مالسإلا لهأ ىلع نيلعتسمو اهيلع نراوتسم اهولخدي

 ريدقتلاو . نيلاح انوكي نأ زوجيو « زييمتلا ىلع نابوصنم ءالعتساو ءاليتسا : هلوقو

 ؟لاحلاو قاسملا : تلق نإف

 مهفاف ‹ مهروضح ىلع « روضحلا ىلع هلوق : هريدقت نأل فوذحملا ردصملا لعاف وه : تلق

 . هلوق ىف ىفانلا باوجل ا

 م .ةارع مهنوك لاح ةبعكلاب نيفئاط مهنوك ىلع ةلومحم ةيآلا وأ :ش (ةارع نيفئاط وأ ) :م

 هيزنت ىلاعتو هناحبس هللا دارآف ةارع اهب نوفوطي اوناك مهنإف :ش (ةيلهاجلا يف مهتداع تناك امك)

 يف يراخبلا هاور ام هيلع ليلدلاو « عونم لوخدلا سفن نأ ىلع ال كلذ نع مارحلا دجسللا

 ركب ابأ نأ هربخأ ةريره ابأ نأ : فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح ىلإ هدانسإب « هحيحص)

 نذؤي طاهر يف عادولا ةجح لبق يب يبنلا هرمأ يتلا هتجح يف هثعب -هنع ىلاعت هللا يضر-

 ةمدخلا يف مهلامعتسا يآ : يرودقلا لاق يأ ‹ :ش (نایصخلا مادختسا هرکیو : لاق) :م

 فكلاو هجولا ءارو ام ىلع مهعالطا نع اولخي ال كلذ نأل مرحلا يف لوخدلا وهو مهنم ةدوهعملا

 مارحلل ًاببس ناك امو « مارحلل ًاببس مادختسالا اذه ناكف . مارح كلذو « ءاسنلا نم نيمدقلاو

 . مارح وهف

 . ءاصتخالا ىلع يأ :ش (عينصلا اذه ىلع سانلا ثح مهمادختسا يف ةبغرلا نأل) :م

 . مهنوصخي نيذلا مهاصخأ امل مهايإ سانلا مادختسا الول : -هللا همحر- ةفينح وبأ لاقو

 ‹ ةنيدملا لهأ ىلع نسحلا نب دمحم « جحلا » باتك نع « سانجألا » يف : يعفاشلا لاقو

 ءانتقاو ثبخل ا اوغلبي ملام ءاسنلا ىلع مهولخدي نأو نايصحخلا ءانتقاب سأب ال : دمحم لاق

 . ءاوس ريثكلاو دحاولا

 . ةنس رشع ةسمخب ( هتاعقاو » ىف ىفطانلا هرسفو
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 ساب الو : لاق . ةمرحم ةلثم وهو ‹ عينصلا اذه ىلع سانلا ثح « مهمادختسا يف ةبغرلا نأل

 مئاهبلا ءاصخإب

 ال ١ : لك هلوقلو عامجإلاب مارح يهو ةلثم عينصلا اذهو يأ :ش (ةمرحم ةلثم وهو) :م

 قلخ نريغيلف) : ىلاعتو هناحبس هلوق يف نيرسفملا ضعب بهذ هيلإو . “ مالسإلا يف ءاصخ
 . ةمركع لوق وهو « هريغو « فاشكلا » يف اذك « (هللا

 مشحو لهآ ىلع ةريغو ةءورم يذ يأف: مهتمدن دعب « نايصخلا » باتك يف ظفاحلا لاقو

 نكي الف ةلفغلا بوث رعش امو لقعلا ناباحرب ضرألا ءالؤه ذاختا ىلإ هسفن عزني نيد يذ يأو

 دح ىلإ لاجرلا دح نم نوجرخي نيح هللا ةيصعم اهرمأ لوأ يتلا ةنوعلملا ةمألا هذه « قثاو مهنم

 . ىهتنا « ءاسن مهالو لاجر مهال

 نم نوجرخي ال مهنآ اهنم : رومأب نوصوصخم نايصخلا نأ عيماجملا ضعب يف تيأرو

 . ءاسناوناك ول نونمتي الإ ءاسنلا سلاجم نم سلجم يف طق نونوكي ال مهنأ مهنمو ًابدأ سانلا

 خسنلا يف سيلو -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش (مئاهبلا ءاصخإب ساب الو : لاق) :م

 . هظفل ةريثكلا

 ‹ ءاملحلا ةماع لوق يف حابم وهف اهحالص ةدارإل ناك اذإ مئاهبلا ءاصخ نأ ملعاو : لاق

 هنأ : -امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نبا ىلإ ًادنسم ٠ راثآلا حرش » يف يواحطلا ىور

 الإ ثانإلا حلصت الف « قلخلا تأشن اهنم : لوقي ناكو « منغلاو رقبلاو لبإلا ىصخت نأ ىهن

 . روكذلاب

 لوعفملاو « امهاصخ صوصنملا وهو نيرح نيشبكب ىحض ةي هنآ يور ام ةحابإلا هجوو

 هنأ : -امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نبا ثيدح نع باوجلاو « هولعفي الو كلذ نع سانلا

 هوركم كلذف مئاهبلا روكذ نم ءيش ىقبي ال ثيحب ءاصخل ا هنم دارملاف حص نئلو « هيلع فوقوم

 . لسنلا عاطقنال

 . هل ًالغب ,صخأ هنأ : هيبأ نع ةورع ىلإ هدانسإب يواحطلا ىورو

 . )۲۹۹/٥( «ریبکلا خیراتلا» يف يراخبلا هاور (۱)
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 ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو «سانلاو ةميهبلا ةعفنم لوألا يف نأل ؛ ليخلا ىلع ريمحلا ءازنإو

 . ةلغبلا بكر مالسلاو

 . هل المج ىصخأ هابأ نأ : سواط ىلإ هدانسإب ًاضيأ یورو

 . هضع يشخ اذإ لحفلا ءاصخإب سأب ال : لاق فاطع نب ماشه ىلإ هدانسإب ًاضيأ یورو

 وزغلا يف اهفعضي هنأل : لاقو « ليخلا يف كلذ حيبي ال اكلام نأ : ةيكلاملل «رهاوجلا» يفو

 . اهلسن عطقيو مظعألا دوصقملا وهو

 ناذآ بصنب سأب الو « ةعفنم هيف نأل ةمالعلل مئاهبلا يكب سأب ال : «ىواتفلا» يفو

 ساب ال اذكو راكنإ ريغ نم يب يبنلا نمز يف كلذ نولعفي اوناك مهنأل تانبلا نم لافطألا

 . ةاوادم كلذ نأل مهباصأ ءادل ناك اذإ نايبصلا يكب

 باكترا ءازنإلاو « ليخلا ىلع ريما ءازنإب سأب الو يآ :ش (ليخلا ىلع ريمحلا ءازنإو) :م
 بكرو بثو اذإ ىشنألا ىلع ركذلا ءزن لاقي ٠ ءازن . ازني « ءازن : هتيثالثو ليخلا ىلعرمحلا
 . هريغ هازنإو اهيلع

 مئاهبلا ةعفنمو مئاهبلا ءاصخ لوألاب دارأ :ش (سانلاو ةميهبلا ةعقنم لوألا يف نأل) :م

 . اهسامشو اهحامج ةلازإ سانلا ةعفنمو اهنيمست

 يف ملسمو يواحطلا جرخأ . :ش (ةلغبلا بكر مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو) :م
 لجر هلأسو -هنع ىلاعت هللا يضر- بزاع نب ءاربلا تعمس : لاق قاحسإ يبأ نع « «داهجلا»

 . نينح موي ي هللا لوسر نع متررفأ : سيق نم

 ذئموي نزاوه تناكو رقي مل هيب هللا لوسر نإ هللاو : -هنع هللا يضر- ءاربلا لاقف

 لوسر تيأر دقلف « ماهسلاب انولبقتساف مئانخلا ىلع انبكأف اوفشكنا مهيلع انلمح ا انإو «ةامر

 » : لوقي وهو هدوقي وهو اهماجلب ذحخآ ثراحلا نب نايفس ابأ نأو « ءاضيبلا هتلغب ىلع ةي هللا

 . « بلطملا دبع نبا انأ « بذك ال يبنلا انأ

 هللا يضر- بلطملا دبع نب سابعلا نب ريثك نع « «داهجملا» يف اضيأ ملسم جرخأو
 ‹ ل هللا لوسر نايفس ابأو انأ تمزلف « نینح موي اَ هللا لوسر عم تدهش : لاق -امهنع

 . يماذحلا ةورف هل اهادهأ ءاضيب هل ةلغب ىلع ةي هللا لوسرو « هقرافن ملو

 ضكري وَ هللا لوسر قفطف « نيربدم نوملسملا ىلو « رافكلاو نوملسملا ىقتلا املف

 . رافكلا لبق هتلغب
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 . هباب حتف نم هيف امل ؛ اهبكر امل اًمارح لعفلا اذه ناک ولف

 نأ ىلإ «هباكرب ذخآ سابعلاو ي هتلغب ماجلب ذخآ انأو -هنع هللا يضر- سابع نبا لاق

 ىمرف نايصح هديب مالسلا هيلع ذخأ مث « سيطولا ىمح ىتح اذه » : ب هللا لوسر لاقف : لاق

 . (ةبعكلا برو اومزهنا : لاق مث « رافكلا هوجو يف نهب

 ‹ هللا مهمزه ىتح اريدم مهرمأ ىرأ تلزامف «هتايصحب مهامر نأ الإ وهامف : لاق

 نسحلاو ةي هللا يبن تدق دقل» : لاق عوكألا نب ةملس نع «لئاضفلا» يف جرخأو

 همادق اذه يب يبنلا ةرجح مهتلخدأ ىتح ءابهشلا هتلغب ىلع -امهنع ىلاعت هللا يضر- نيسحلاو

 . (هفلخ اذهو

 امنيب : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- تباث نب ديز نع : نتفلا ليبق ةبوتلا رخآ يف جرحخأو

 رهظ ام نتفلا نم هللابذوعن : لاق هيفو « هركذف هل ةلغب ىلع راجنلا ينبل طئاح يف ب يبنلا

 . رصتخم « نطب امو اهنم

 الإ ‹ ایش الو ءةمأالو «ًادبعالو ‹« امهرد الو ًارانید هتوم دنع اي هللا لوسر كرت ام» : لاق

 ملسم جرخي ملو .ةقدص ليبسلا نبال اهلعج ًاضرأو « هحالسو اهبكري ناك يتلا ءاضيبلا هتلغب

 . هريغ ايش ثراحلا نبا ورمعل

 تشاعو هرافسأ يف لدلدلا هتلغب بكري ناك يب يبنلا نأ : «قاحسإ نبا ةريس» يفو

 - ةيواعم نمز يف عيقبلاب تتامو ريعشلا اهل شجي ناكو « اهنانسأ تلازو تربك ىتح هدعب

 هرخآ يفو ةنكاس فورحلا رخآ ءاي اهدعب ةلمهملا ءاطلا رسكو واولا حتفب - سيطولا: هلوق

 . رانلاب ىمحملا رونتلل مسا وه : «لصألا» يفو « برحلا هب دارأو : - ةلمهم نيس

 ان يأ « :ش (اهبكر امل امارح) :م ليخلا ىلع ريمحلا ءازنإ يأ :ش (لعفلا اذه ناك ولف) م

 ال يأ :ش (هباب حتف نم هيف امل) :م لخبلا رابتعابو روكذملا رابتعاب ريكذتلاو ةلغبلا ب يبنلا بكر
 . ليخلا ىلع ريمحلا ءازنإ باب حتف نم ةلغبلا بوكر يف

 -هنع ىلاعت هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع ىلإ ًادنسم « داهجلا» يف دواد وبأ هاور : ليق نإف

 . هبكرف ةلغب ةي هللا لوسر ىلإ تيدهأ : لاق

 . حيحص هدانسإو « ٩ )۳/ ۲۷( )۲٠٠۵( لیخلا ىلع یزنت رمحلا ةيهارك : باب « داهجلا » يف دواد وبآ هاور (۱)
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 «كلذ نع انيهن امو « مهقح يف رب عون هنأل ؛ ينارصنلاو يدوهيلا ةدايعب سأب الو : لاق

 اإ : ا هللا لوسر لاقف . هذه لثم انل تناكل ليخلا ىلع ريمحلا تلمح ول» : يلع لاق

 . ؛نوملعي ال نيذلا كلذ لعفي

 ءازنإلا ناك ولف ‹ ثيداحألا نم انركذ اجب ةلغبلا يب هللا لوسر بوكر حص دق : تلق

 دري ملو رجألا اهطابترا يف ءاج دق ليخلا نأ نوملعيال نيذلا كلذ لعفي : هلوق ىنعمو

 اذك . مهيف رثكي نأ يي يبنلا بحأف « ليلق مشاه ينب يف ليخلا تناكو لاغبلا يف كلذ لثم

 . « راثآلا حرش » يف يواحطلا ركذ

 نم هذهو : «ريغصلا عماجلا » يف لاق يآ :ش (ينارصنلاو يدوهيلا ةدايعب سابالو : لاق) :م

 نم مهنأل هب سأب ال : ليق « ًافالتخا يسوجملا ةدايع يف نأل ينارصنلاو يدوهيلاب ديق صاوخلا

 . هتدايعب سأب ال هنأ : ىلع ىسوجملا ىف دمحم صنو . ىراصنلاو دوهيلاك ةمذلا لهأ

 ال هنأ ىرت الأ« ىراصنلاو دوهيلا نم مالسإلا نع دعبأ يسوجللا نأل زوجي ال : ليقو

 لاق . ضيرملا ةدايع زاوجل طرش مالسإلا : -هللا مهمحر- يعفاشلا باحصأ ضعب نعو

 ىلع ةفوقوم اهيف ةبرقلاو ةزئاج رفاكلا ةدايع :لاقي نأ يدنع باوصلاو : « ةيلحلا » بحاص

 . ىهتنا ةبارق وأ زاوج نم اهب نرتقي ةمرح عاونأ
 نم ةدايعلاو « ملسم هنأل هب سأب ال هنأ : حصألاو « اًضيأ قسافلا ةدايع يفاوفلتحخاو

 . نيملسملا قوقح

 فلخأ :لوقيو هيزعي نأ هبيرق وأ هراجل زاج يسوجم وأ يدوهي تام ول : «رداونلا يفو

 . ًاملسمًادلو كقزرو مالسإلاب كحلصأ ينعي « كحلصأو هنمأريخ كيلع هللا

 . ؟ يدوهيلا ةدايعب سأب الو : -هللا همحر- دمحم لاق مل : تلق نإف

 عون مهتدايع نأل يأ :ش (مهقح يف رب عون هنأل) :م . لضفأ اهكرت نأ ىلإ ةراشإ : تلق

 . ثينأتلاو

 مل نيذلا نع هللا مكاهني ال :  ىلاعت هلوقل مهقح يف ربلا ينعأ :ش (كلذ نع انيهن امو) :م

 هنايب € نيطسقملا بحي هللا نإ مهيلإ اوطسقتو مهوربت نأ مكرايد نم مك و جرخي ملو نيدلا يف مكولتاقي
 نوكتف لصاوتلاو ةدايعلاو « اعورشم ربلا ناكف < ةيآلاب مهوربت نأ : لاق ىلاعت هللا نأ
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 . هراوجب ضرم اًيدوهي داع : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو

 . اهدعب يتلا ةيآلاب هرب نع انيهن انإف يبرحلا فالخب : ةعورشم

 يراخبلا هجرخأ اذه :ش (هراوجب ضرم ًايدوهي داع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ حص دقو) :م

 يبللا مدخي مالغ ناك : لاق سنأ نع تباث نع « ديزي نب دامح نع « زئانجلا يف هحيحص يف

 هدنع وهو هيبأ ىلإ رظنف «ملسأ » : هل لاقف هسأر دنع دعقف هدوعي يب يبنلا هاتاف ٠ ضرمف يب

 يذلا هلل دمحلا » : لوقي وهو« يب يبنلا هقتعأ دقو جرخف ملسأف « مساقلا ابأ عطأ» : هل لاقف

 . « رانلا نم هقتعأ

 اولص ١ : لك يبنلا هل لاق تام املف : دازو اضيأ زئانجلا يف «كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 . كلذ يف مهوو . ""هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حیحص ثیدح : لاقو . « مکبحاص ىلع
 ناك : هظفلو « هدنسم » يف دمحأ هاورو . بطلا يفو زئانجلا يف نيعضوملا يف يراخبلا هاور دقف

 هراج ناک هنأ هظافلأ يف سیلو هتلغب هلوانیو هءوضو هل عضي هب يبنلا مدخي يدوهي مالغ

 (ايدوهي هل راج داع لب يبنلا نأ» : روكذملا دانسإلاب «هحيحص» يف نابح نبا هاور نكلو

 . یھتنا

 انربخأ « جيرج نبا انربخأ: « باتكلا لهأ » باتك يف «هفنصم » يف قازرلا دبع هاورو

 ‹ يدوهي راج هل ناك ب يبنلا نآ» : نيسحلا يبأ نبا نع ةمقلع نب ورمع نب هللا دبع نب

 يف هوبأ هل لاقف تارم ثالث نيتداهشلا هيلع ضرعف « هباحصأب ةَ هللا لوسر هداعف ضرمف

 هنفكو ي هللا لوسر هل ماقف هيلت نأ دوهيلا تدارأف . تام مث لعفف كل لاق ام لعفا : ةثلاثلا
 يلع یلصو هطنحو

 نب ةمقلع نع -هللا همحر- ةفينح وبأ انربخأ : «راثآلا» باتك ىف نسحلا نب دمحم یورو

 دوعنانباوموق» : انل لاقف ةي ىبنلا دنع اًسولج انك : لاق هيبأ نع ديزي ةديرب نبا نع درم

 نيتداهشلا هيلع ضرعو «؟ نالفای تنا فیک » : لئ هل لاقف . هانیتأف : لاق « « يدوهيلا انراج

 يب قتعأ يذلا هلل دمحلا» : هك هل لاقف . دهشف « دهشا ينب اي : ةثلاثلا يف هوبأ لاقف تارم ثالث

 . « ةليللاو مويلا لمع» باتك يف ينسلا نبا هاور هقيرط نمو . ” رانلا نم ةمسن

 . زئانجلا يف ۳١۳( /۱) «كردتسملا» يف مكاحلا هاور (۱)

 . حيحص لسرم وهو : تلق (۲)

 نع ةديرب نبا نع دثرم نب ةمقلع نع ةفينح وبأ انربحخأ : اذكه هدانسإو نسحلا نب دمحم يعليزلا هازغ (۳)

 اعوفرم . . .هيبأ

 . حيحص ةفينح يبأ دعب نم هدانسإو : تلق ٠



 ‹« هذه : ناترابع ةلأسمللو كشرع نم زعلا دقعمب كلأسأ : هئاعد يف لجرلا لوقي نأ هركيو : لاق

 هزع قلعت مهوي هنأل ؛ ىلوألا اذكو « دوعقلا نم هنأل ؛ ةيناشلا ةيهارك يف بير الو . زعلا دعقمو

 . میدق هتافص عیمجب یلاعت هللاو « ثدحم وهو شرعلاب

 وبأ انثدح « ناطقلا لضفلا نب نيسحلا وبأ انربخأ : «نايبإلا بعش» يف يقهيبلا جرخأو

 ديعس نب دمحم انثلح « دمحم نب رشب انثدح « فاوصلا نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع

 تعمس -هللا همحر- يسيقلا ةرسيم نب ديعس ينثدح « ريكب نب سنوي انثدح « يناهبصألا

 ريغ ىلع الجر داعاذإ ة4 هللا لوسر ناك : لوقي -هنع ىلاعت هللا يضر- كلام نب سنأ

 هنيدب « ؟ينارصناي تنأ فیکو « ؟ يدوهي اي تنأ فک » : لاقو « هدنع سلجي مل مالسإلا
 . لع وه يذلا

 يف لاق يأ < :ش (كشرع نم زعلا دقعمب كلأسأ :هئاعد يف لجرلا لوقي نأ هركيو : لاق) :م

 . هدقع عضوم يأ : زعلادقعم :هلوق . « ريغصلا عماجلا»

 نيترابعلا ىدحإ يأ :ش (هذه) :م : ناظفل ةروكذملا ةلأسملل يأ :ش (ناترابع ةلاسمللو) :م

 . نيعلا ميدقتب « كشرع نم زعلا دقعب كلأسأ : هلوق يهو «هذه

 ميدقتب « كشرع نم زعلا دعقمب كلأسأ : هلوق يهو « ةيناثلا ةرابعلا :ش (زعلا دعقمو) م

 . دوعقلا نم « نيعلا ىلع فاقلا

 ‹ ةيناثلا ةرابعلا ةيهارك يف كش ال يأ : :ش (دوعقلا نم هنأل ؛ ةيناثلا ةيهارك يف بير الو) :م

 كلذو «شرعلا ىلع نكمتلا وهو « دوعقلا نم هنأل كشرع نم زعلا دعقمب كلأسأ : هلوق يهو

 . لطاب وهو ةمسجملا لوق

 نم زعلادقعمب كلأسأ : يهو ىلوألا ةرابعلا هركتاذكو : يآ :ش ( ىلوألا اذكو) :م

 شرعلا يأ :ش (ثدحم وهو شرملاب هزع قلعت مهوي هنأل) :م . فاقلا ىلع نيعلا دقتب كشرع

 . (میدق هتافص عیمجب یلاعت هللاو) :م « ثدحم

 . ثداحلاب هقلعتل ثداح هزع نأ مهوتي ثداحلا شرعلاب دقلا هزع قلع اذإف :ش

 وبأ ان ناطقلا لضفلا نب نيسحلا وبأ انربخأ : لاق : )٦/ ٥٤۷( )٩۲٤۰( «نایإلا بعش» يف يقهيبلا هاور (۱)

 نب سنوي ان « يراصنألا ديعس نب دمحم ان« ىسوم نب رشب ان «فاوصلا نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع

 ديعس نب دمحم هيفأدج فيعض هدانسإو . ًاعوفرم . . . سنأ نع يسيقلا ةرسيم نب ديعس ينثدح ريكب
 سنوي « اهب روهشم وهف متاح يبآ نم هذخأ هنظأ «فيعضت ةملك هذهو . خيش : ظفاحلا هيف لاق . يراصنألا

 . يراخبلا نم هذه هافكو « ثيدحلا ركنم : يراخبلا هيف لاق ةرسيم نب ديعسو « مالك هيفو ريكب نبا
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 هنأل ؛-هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا ذخأ هبو « هب سأب ال هنأ : - هللا همحر -فسوي يبأ نعو

 نم زعلا دقعمب كلأسأ ينإ مهللا » : هئاعد نم ناك هنأ يور مالسلاو ةالصلا هيلع يينلا نع روثأم

 ٠. ةماتلا كتاملكو « ىلعألا كدجو  مظعألا كمسابو ‹ كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو « كشرع

 دقعمب كلأسأ وهو لوألا لوقلاب يأ :ش (هب ساب ال هنأ :-هللا همحر- فسوي يبأ نعو) م

 . فاقلا ىلع نيعلا دقتب « زعلا

 همحر- فسوي يبأ نع يور ابو : يأ :ش (-هللا همحر -ثيللا وبأ هيقفلا ذخأ هبو) :م

 . «ريغصلا عماجلا حرش » يف هيلع صن . -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا ذخأ -هللا

 نع رثألا هباجأ لوألا لوقلا نأل : يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع روثأم هنأل) م
 نم زعلا دقعمب كلاسأ ينإ مهللا » : هئاعد نم ناك هنأ يور ) م : هلوقب هيلإ راشأ ةا يبنلا

 يفو :ش (ةماتلا كناملكو ءىلعألا كدجو « مظعألا كمسابو « كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو « كشرع

 : هلوقو « مهللا هلوق وه ناك مسا نيمدقتملا لك «ءاعد يف عضوم «هئاعد نم» : خسنلا ضعب

 . روكذملا رثألا مث ريخلا وه «هئاعد نم» وأ «هئاعد يف»

 وبآ انربخأ « يدايزلا رهاط وبأ : (ريبكلا تاوعدلا» باتك يف يقهيبلا هاورو

 همحر- شادخ نب رماعانرہخأ ا ا نامش

 نبا نع « مصاع يٻآ نبا نع « دواد نع جيرج نبا نع « يخلبلا نوراه نب رمع انثدح -هللا

 وآ ليل نم نهيلصت ةعكر ةرشعاتنثا» : لاق يب يبنلا نع ٠ -هنع ىلاعت هللا يضر- دوعسم

 لصو « لجو زع هللا ىلع نثأف كتالص رخآ يف تدهشت اذإف « نيتعكر لك نيب «دهشتتو راهن
 : لقو « تارم عبس يسركلا ةيآو « تارم عبس باتكلا ةحتاف دجاس تنو أرقاو اب يبنلا ىلع

 تارم رشع « ريدق ءيش لك ىلع وهو «دمحلا هلو كلما هل « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ١ل

 مظعألا كمساو « كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو كشرع نم زعلا دقاعب كلأسأ ينإ مهللا : لاق مث

 اهملعتالو « ًالامشو انيمي ملس مث « كسأر عفرا مث « كتجاح لسا مث « ةماتلا كتاملكو

 . « باجتسيف اهب نوعدي مهنإف ءاهفسلا

 ‹ مكاحلا هللا دبع يبأ قيرط نم « تاعوضوملا » باتك يف -هللا همحر- يزوجلا نبا هاورو

 انثدح « سرشأ نب دمحم انثدح -هللا همحر- يكتعلا نمحرلا دبع نب مساقلا نب دمحم انثدح

 . اًنتمو ادنسم هب شادخ نب رماع

 . یرتامک طبخم هدانسإو ‹ كش الب عوضوم ثيدح اذه : يزوجلا نبا لاقو

 . باذك : هيف نیعم نبا لاق نوراه نب رمع هدانسإ يفو

 نع حص دقو « مهري ملآخويش يعديو « تالضعملا تاقثلا نع يوري :نابح نبا لاقو

YY 



 قحب : هئاعد يف لوقي نآ هركيو . عانتمالا يف طايتحالا ناكف دحاولا ربخ اذه : لوقن انكلو

 ىلع قولخملل قح ال هنأل ؛ كلسرو كئايبنآ قحب وأ «نالف

 ىهتنا . دوجسلا يف ةءارقلا نع يهنلا يب يبنلا

 مهو «(ةيادهلا حارش » نم بئاجعلا بجعلاو « اهيف سيلو « ةيلحلل» يجورسلا هازعو
 ال سانلا مالك حرشل ىدعبلاو عضاوملا هذه لثم يف نوريو مهراصبأ نوضغي فيك ءالجأ ةمئأ

 . كلذك نوكي

 يباحصلا مسا ركذ الو اذهل طق ضرعتي ملف بابلا يف ةضيرع ىوعد هل يذلا يزارتألا امأ

 يبنلا نع تبثي ملاذهو «كلذب وعدي ناك هنأ < ةي هللا لوسر نع هنأل : لاق لب « هاور يذلا

 . فيعض دنسب الو حيحص دنسب ال كلذب وعدي ناك هنأ ةي

 يور :اولاق مهنإف -هللا همحر- يقانخسلاو -هللا امهمحر- ةعيرشلا جاتو يكاكلا امأو

 لك يف رصق راهن وأ ليل يف اهالص نم ةعكر ةرشع يتنثا» : لاق ب يبنلا نأ دوعسم نبا نع

 نيتعكرلا نم دهشتلا دعب دجس مث ملسو نيتعكر لك يف دهشتو ةروسو باتكلا ةحتاف ةعكر
 الإ هلإ ال : لوقيو تارم عبس يسركلا ةيآو تارم عبس باتكلا ةحتاف أرقي ماسلا لبق نيتريخألا

 رشع « ريدق ءيش لك ىلع وهو ‹ تييو ييحيدمحلا هلو « كلملا هل « هل كيرش ال هدحو هللا

 كمسابو « كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو كشرع نم زعلا دقعب كلأسأ ينإ مهللا : لوقي مث تارم

 . هتجاح يضقي هللا نإف « يتجاح يضقت نأ ةماتلا كتاملكو « ىلعألا كدجو مظعألا

 -ةعيرشلا جات هركذ يذلا نكلو «ةباجتسم ةوعد اهنأل « ءاهفسلا اهوملعت ال : ةي لاق مث

 اهالص نم ةعكر رشع اتنثا» : لاق هنأ دوعسم نبا نع يور : لاق ثيح هركذ ام ريغ -هللا همحر

 : لوقيو «تارم عبس يسركلا ةيآو تارم عبس باتكلا ةحتافب ةعكر لك يف أرقو راهن وأ ليل يف

 ‹ريدق ءيش لك ىلع وهو « تييو ييحي « دمحلا هلو كلم ا هل ء هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 كمساو كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو « كشرع نم زعلا دقعمب كلأسأ ينإ لوقي مث تارم رشع

 . (هتجاح يضقي لجو زع هللا نإف « يتجاح يضقت نأ ةماتلا كتاملكو ىلعألا كدجو « مظعألا

 . ٠ ةباجتسم ةوعد اهنإف ءاهفسلا اهوملعت ال» : لع لاق

 . ثيدحلا لاح نايب نع ًالضف ًاسأر ةلأسملا ركذي ملف «ةيانعلا» بحاص امأو

 يف بجاو طايتحالا نأ دارأ :ش (عانتمالا يف طايتحالا ناكف دحاولا ربخ اذه : لوقن انكلو) :م

 ربخ اب اذه لثم يف مكحلا مزليالو ءانركذ اب شرعلاب هزع قلعتف « ماهبإلا نم هيفاملاذه
 . يشاترمتلاو يبوبحملاو « ناخ يضاق عماج ١ يف هيلع صن اذكو ءدحاولا

 ىلع قولخملل قح ال هنال ؛ كلسرو كئايبنأ قحب وأ « نالف قحب : هئاعد يف لوقي نأ هركيو) :م
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 «اهب رماق نإ هنأل ؛ وهل لكو رشع ةعبرألاو درنلاو جنرطشلاب بعللا هركيو : لاق . قلاخلا

 هيلع لاقو ‹ وهلو ثبع وهف « اهب رماقي مل نإو « رامق لكل مسا وهو صنلاب مارح رسي اف

 ‹ هسوق نع هتلضانمو ‹ هسرفل هبيدان : ثالثلا الإ لطاب نمؤملا وهل » : مالسلاو ةالصلا

 .(هلهآ عم هتبعالمو

 ةداع تناك نإو « نيقولخملل ًاقح هللا ىلع نأ مهوت ام اذه مارحلا رعشملاو قحل ا اذكو :ش (قلاخلا

 . كلذب ترج سانلا

 كلذ ىلع بجي ال اذك لعفت نأ هللاب وأ هللا قحب هريغل لجر لاق ولو : «يفاكلا» يفو

 . هب ىتأي نأ ىلوألا ناك نإو « ًاعرش كلذ لعفي نأ ريغلا

 رسكب جرطشلاو « ريغصلا عماجلا » يف لاق يأ :ش (درنلاو جنرطشلاب بعللا هركيو : لاق) :م

 . ةلمهملا نيشلا رسكب لاقي دقو . نيشلا

 . رطشيو ًأبعي هنأل رطشلا نم وأ راطشلا نم وهو حتفلاب لاقي الو : «بابعلا» يفو

 ثيدحلا يف ءاجامك ‹ ريشدرنلا : هل لاقيو « برعم ىسراف وه : ديرد نبا لاق« درنلاو

 . ىلاعتو هناحبس هللا ءاش نإ نیبن ام ىلع

 يذلا بعللا هب داري نأ زوجيو « دوهيلا هلمعتسي ءيش وه : ليق :ش (رشع ةعبرألاو) :م

 يف طوطخ ةثالثو ضرعلا يف ًاطخ رشع ةعبزأ هيلع طخي حول ةعطق وهو « سالا ماوع هبعلي

 نوثالث ةلمحجل اب ةاصح رشع ةسمح ةفوط لك يف دريو « ًانيع نيعبس نويعلا ةلمج ريصيف « لوطلا

 « ًاباط اذه نومسيو « نيلباقتم ةيحان نم ةقرف لك : ناتقرف هب نوبعلي نيذلا موقلاو « ةاصح

 . كدو باط ىمسي ابرو

 يهالملاو بعللا عاونآ رئاس معي اذهو « وهللا لكب بعللا لك هركيو يأ :ش (وهل لكو) :م

 . يتأي ام ىلع ثيدحلا يف اهانشتسا يتلا ةثالثلا ءايشألا الخ ام

 مارح رسيملاف) م ةروكذملا ءايشألا هذهب يآ :ش (اھب رماق نإ) م بعللا نأل يأ :ش (هنآل) م

 يذلاو 4 ريبك مثإ امهيف لق رسيملاو رمخلا نع كنولاسيو# : ىلاعتو هناحبس هلوق وهو :ش (صنلاب

 وهف ‹ اهب رماقي مل نإو) :م رامق لکل مسا رسیملا :ش (رامق لکل مسا وھو) :م ًامارح نوکی مثالا یف
 وهللاو ‹ وهل وهو ديفي ال اب لاغتشاو ثبع وهف ءايشألا هذهب رماقي مل نإو يأ :ش (وهلو ثبع
 : ثالثلا الإ لطاب نمؤملا وهل » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو) :م : هلوقب هيلإ راشأ « ثيدحلاب لطاب

 - ةباحصلا نم ةعبرأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( «هلهأ عم هتبعالمو « هسوق نع هتلضانمو « هسرفل هبيدأت

 : -مهنع ىلاعت هللا يضر



 همجعم) يف يناربطلا هثيدح جرخأ - هنع ىلاعت هللا يضر- باطخلا نب رمع : لوألا

 نب رمع نع « هييأ نع « ملسأ نب ديز نع « يئاطلا دايز نب رذنملا ثيدح نم « « طسرألا

 لجرلا ةبعالم الإ هركي وهل لك » : ةيهللا لوسر لاق : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- باطخل ا

 ( هسرف همیلعتو « نیفدهلا نیب هتيشمو «هتجوز

 درفنيو ديناسألا بلقي هنإ :لاقو رذنملاب هلعأو « ١ ءافعضلا » باتك ىف نابح نبا هاورو

 . درفنااذإ هب جتحي ال . ريهاشملا نع ريكانمل اب

 دواد وبآ : ةعبرألا هثيدح جرخأ « -هنع ىلاعت هللا يضر- ينهجلا رماع نب ةبقع : يناثلا

 نب ةبقع نع ديز نب دلاخ نع مالس وبأ ينثدح « رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع نع يئاسنلاو

 ‹ قرزألا نب هللا دبع نع مالس يبأ نع « ريثك يبأ نب ىيحي نع ةجام نباو يذمرتلاو « رماع
 هعناص : ةنجلا ةثاللا دحاولا مهسلاب لخديل هللا نإ ١ : ب هللا لوسر لاق : لاق ةبقع نع

 نأ نم يلإ بحأ اومرت نأو « اوبكراو اومراو « هلبنمو < هب يمارلاو « ریخلا هتعنص يف بستحي

 «هلبنو هسوقب هیمرو « هلهآ هتبعالمو « هسرف لجرلا بدأت : ثالث وهللا نم سیل « اوبکرت
 «هدنسم ) ىف دمحأ هاورو . ° «اهرفك » لاق وأ «اهكرت ةمعن اهنإف هملع امدعب يمرلا كرت نمو

 . همجعم» يف يناربطلا كلذكو ‹ نيروكذملا نيدنسلاب

 ةرئاد قرط ثالث نم ءاسنلا ةرشع يف يئاسنلا هثيدح جرخأ هللا دبع نب رباج : ثلاثلا

 هللا لوسر تعمس امآ : رخآلل امهدحأ لاقف . معن : لاق تلسكأ : رخآلا لاقف امهدحأ لمف

 : ةعبرأ الإ وهلو وهس وهف ١ : ظفل يفو «بعلو وهل وهف هللا ركذ نم سيل ءيش لك » : لوقي يي
 . «ةحابسلا لجرلا ملعتو « نيضرغلا نيب لجرلا يشمو هسرف لجرلا بيدأتو « هلهأ لجرلا ةبعالم

 دبع يبأ نع يرزجلا ةملس نب دمحم انثدح : « هدنسم ) يف هيوهار نب قاحسإ هاورو

 . هب حابر يبأ نب ءاطع نع « يكملا تخب حب نب باهولا دبع نع « ديزي يبأ نب دلاخ نمحرلا

 » يف رازبلا هاور كلذكو < « همجعم » يف -هللا همحر- ىناربطلا هاور قاحسإ قيرط نمو

 دواد وبآ . هرحنب رخآ ثيدح يف ةتباث وهللا ةرقف نكل : لاقو ينابلألا ةمالعلا هفعض : فيعض )١(

 يذمرتلا ء(رركم١١1۱۸/۲۸) ةجام نباو )۳١۷۸/ ۲۳١( يئاسنلاو «(فيعضلا مقر /9

(VV) . 

 نب باهولا دبع نع ديزي يبآ نب دلاخ نمحرلا دبع يبأ نع يرزجلا ةملس نب دمحم نع : حيحص هدانسإ (۲)
 . ءاطع نع يكمل ا تخب
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 وهو « ماهفألا ةيكذنو رطاوخلا ليحشت نم هيف امل جنرطشلاب بعللا حابي : سانلا ضمعب لاقو

 . - هللا همحر - ىعفاشلا نع ىكحم

 . ركاسع نبا كلذكو « ريمع نب رباج دنسم نم هلعجو « ( هدنسم

 دبع نب ديوس نع داهجلا يف «هكردتسم» يف مكاحلا هثيدح جرخأ « ةريره وبأ : عنارلا

 يبأ نع « -هللا همحر- يربقملاديعس نع « نالجع نب دمحم نع «-هللا همحر- زيزعلا

 ‹ كسوقب كلاضتتنا ةثالث الإ لطاب ايندلا وهل نم ءيش لك » : لاق هنآ يب يبنلا نع «ةريره

 . « قحلا نم نهنإف « كلهآ كتبعالمو كسرف كبيدأتو

 . (ه رصتخم » يف يبهذلا هبقعتو . “" ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو

 . كورتم زيزعلا دبع نب ديوس : لاقو

 نب ديوس هاور ثيدح نع ةعرز ابأو يبأ تلأس : « للعلا » باتك يف متاح يبأ نبا لاقو

 يبنلا نع -هنع هللا يضر « ةريره يبآ نع « يربقملا ديعس نع نالجع نبا نع « زيزعلا دبع

 .هركذف « لاق هنآ ةَ

 نمحرلا دبع نب هللا دبع نع « نالجع نبا نع وه اغنإو « ديوس هيف مهو « أطخ اذه : الاقف

 . اذكه هركذف « لاق يي هللا لوسر نأ ينغلب : لاق نيسح يبأ نب

 . ًالسرم حيحصلا وهو ةعامجو ليعامسإ نب متاحو ثيللا هاور

 هللا يضر -ءاشعشلا يبآ نع « لجر نع « نيسح يبأ نبا « ةنييع نبا هاورو : يبأ لاق

 . لبنلاب ةامارملا يهو ةلضانملاو : لاق . لسرم ًاضيأ وهو ةي يبنلا نع -هنع

 يأ :ش (ماهفألا ةيكذتو رطاوخل لا ذيحشت نم هيف ال جنرطشلاب بعللا حابي : سانلا ضعب لاقو) :م

 يأ « اذحش هذحش « نيكسلا تذحش نم وهو رطاوخلا ذيحشت نم رطشلاب بعللا يف ال

 لعفي لعف نم « ةمجعم لاذو ةلمهم ءاحو همجعم نيشلا : هتدامو « نسملا : ذيحشلاو .هدح

 - يعفاشلا نع يكحم روكذملا لوقلا يأ :ش ( -هللا همحر- يعفاشلا نع يكحم وهو) :م

 همحر- يعفاشلا باحصأ نم -هللا همحر- يكواعصلا دمحم نب لهس لاقو « -هللا همحر

 وهف « نايذهلا نم ناسللاو « نايسنلا نم ةالصلاو « نارسخلا نم ديلا تملسأ اذإ حامي : -هللا

 . لالحلا نيب نذإ

 . داهجلا يف (0۹ /۲) «كردتسملا» يف مكا (1)



 مد يف هدي سمغ امنأکف ریشدرنلاو جنرطشلاب بعل نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو

 س

 هب كرتي ملو : ضوع ىلع نكي ملاذإ مرحي الو جنرطشلاب بعللا هركيو : « ةيلحلا » يفو

 . قحس ملكتيو ةالص ضرف

 -هللا همحر- كلام لاق هبو . هتداهش تدر هب رشکأ ولو ‹ يكولعصلا لوق ىنعم وهو

 عم هب بعل ول امأ « مرحي شابوألا عمو قيرطلا ىلع هب بعل ولاذكو ؛ -هللا همحر- دمحأو

 . مرحي ال نامدإ ريغ نم ماهفألا ةيكذتو رطاوخلا ذيحشت هيفف ءانمألا

 . - هللا همحر- فسوي يبأ نع ةياور يعفاشلا لوق : «ىبتجملا» يفو

 مد يف هدي سمغ امنأكف ريشدرنلاو جنرطشلاب بعل نم »: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو) :م

 نب ناميلس نع هجرخأ« ج رطشلا ركذ هيف سيل نكلو « ملسم يف ثيدحلا اذه :ش (ريزنخلا

 امنأكف ريشدرنلاب بعل نم » : 5 هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- ةديرب هيبأ نع « ةديرب

 . ٩ همدو تریزنخ محل يف هدي غبصأ

 دبع نع يرصملا لبش انثدح « مثيهلا نب رهطم نع « « ءافعضلا» يف يليقعلا جرخأو
 نوبعلي موقب ي هللا لوسر رم : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع رمعم نب نمحرلا

 . “ اهب بعلي نم هللا نعل « اهنع هنأ ملأ ةبوكلا هذه ام » : لاقف حنرطشلاب

 . نالوهجم نمحرلا دبعو لبشو : لاق

 نع يوري « ثيدحلا ركنم هنإ : لاقو رهطجب هلعأو « ءافعضلا » باتك يف نابح نبا هركذو

 . تابثألا ثيدحب سيل ام تاقثلا

 اگدح «جاجحلا نب دمحم نع : « ءافعضلا» باتك يف -هللا همحر- نابح نبا یورو

 . خرطشلا ينعي « هاشلا بحاص ىلإ اهيف رظني ال ةرظن نيتسو ةئامثالث

 .هنع ةياورلا لحت ال ء ادج ثيدحلا ركنم :رغصملا هللا دبع وبأ جاجحلا نب دمحمو : لاق مث

 هدنسب نابح نبأ نع « ينطقرادلا قيرط نم « ةيهانتملا للعلا يف يزوحلا نبا هاورو

 . رغصملا هللا دبع وبأ : هل لاقي جاجحلا نب دمحمو : لاق مث ءروكذملا



 ةالصلا هيلع هلوقل ؛ اًمارح نوكيف تاعامحجلاو عمجلا نعو هللا ركذ نع دصي بعل عون هنألو

 ال رماقي مل نإو « هتلادع طقست هب رماق نإ مث . « رسيم وهف هللا ركذ نع كاهلأ ام » : مالسلاو
 «مهل اريذحت مهيلع ميلستلا - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ هركو ‹ هيف لوأتم هنأل؛ طقست

 . هيف مه امع مهلغشيل ساب هب - هللا همحر - ةفينح وبأ ر ملو

 . هثيدح تكرت : دمحأ مامإلا لاق

 . ةقثب سيل : ىيحي لاقو

 . كورتم : ينطقرادلاو يئاسنلاو ملسم لاقو

 « لاجرلا يماسأ يف يلامألا » باتك يف يندملا ركب يبأ نب دمحم یسوم نبا یورو

 بعل نم نوعلم » : هللا لوسر لاق : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- ملسم نب ةيح ىلإ هدانسإب

 . ريزا محل لكآلاك اهيلإ رظانلاو جنرطشلاب

 لوسر اهركذ يتلا ثالثلا نع جراخ هنأو وهل هنآ هيرحت ىلع هب لدتسي ام نسحأ : تلق

 . ل هللا

 هللا ركذ نع) :م « عني يأ :ش (دصي بعل عون) :م نرطشلاب بعللا نألو يأ :ش (هنألو) :م

 ( «رسيم وهف هللا ركذ نع كاهلأ ام » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ ًامارح نوكيف تاعامحجلاو عمحجلا نعو
 . - دمحم نب مساقلا لوق نم « دهزلا باتك يف دمحأ هاور ام ىلع عوفرم ريغ ثيدحلااذه :ش

 : لاق دمحم نب مساقلا نع هللا ديبع نع صفح انثدح « رين نبا انثدح : لاقف -هنع هللا يضر

 . رسيم وهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع ىهلأ ام لك

 ‹ ناوفص نبا انربخأ « نارشب نب نيصحلا وبأ انربخأ : « نايإلا بعش » يف يقهيبلا هاورو

 هنأ رمع نب هللا دبع نع ةيواعم وبأ انربخأ « دعجلا نب ىلع انثدح « ايندلا ىبأ نب هللا دبع انثدح

 ؟ غرطشلا لاب امف اهنوهركت درنلا هذه : دمحم نب مساقلل لاق

 . مارح رامقلاو « رامق يأ . ىهتنا « رسيم وهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع ىهلأ ام لك : لاق

 يآ :ش ( طقست ال رماقی مل نإو) :م هتداهش لبقت الو :ش (هتلادع طقست هب رماق نإ مث) :م

 . هتداهش لبقتو هتلادع

 ىلع يأ :ش (مهيلع ميلستلا -همللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ هركو « هيف لوأتم هنأل) :م

 . هيف مهامع مهريذحت لجأل يأ :ش (مهلآريذت) :م حن رطشلاب نيبعاللا

 ةفينح وبأ ري مل يأ : :ش ( هيف مه امع مهلغشيل اسأب هب -هللا همحر - ةفينح وبأ ري ملو) م
 . هيف مه امع مهلغشي یتح مهیلع مالسلاب اسأب
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 . مهل ةناهإ كلذ فسوي وبأ هرك : ليقو

 . : ًاباوجو الاس « ريغصلا حرش » يف ثيللا وبأ هيقفلا دروأو

 هنأل دشأ هرزو نوكي : هل لیق . برحلا ملعت كلذب ديري « جنرطشلاب بعل اذإ : ليق نإف

 . ةعاطلا ديري هنأ هسفن ىف رهظيو « ةيصعملا بكتري اوزه هللا تايآ ذختا

 لالا طرش نإف . ةمألا عامجإو ةنسلاب زئاج يمرلاو لبإلاو ليخلا يف ةقباسملا نآ ملعا مث

 ‹يل ءيش الف كتقبس نإو « اذك كلف ىنتقبس نإ : هبحاصل امهدحأ لوقي نأب دحاو بناج نم

 . رامق هنأل زوجي ال : كلام نع يكحو

 ثح هنأل « هيلإ جاتحي ام اذه نأل عامجإلاب زوجي مامإلا نم ضرعلا طارتشا ناك نإو

 لاقو « امهنيب ًاثلاث الخدأ اذإ الإ« عامجإلاب نيبناجلا نم لاملا طرش ول مرحو . داهجلا ىلع

 لعجلا ذخأ قبس امهيآ امهنيب اميف وه ‹ كل ءىش الف كانقبس نإو « كلامف انتقبس نإ ثلاثلل

 . هبحأ ال [: لاقف] ؟ للحملا نع كلام بهشأ لأسو

 سيلف ‹ قبسي نأ نمأي ال وهو نيسرف نيب ًاسرف لخدأ نم » : لاق ةَ هنأ ةريره وبأ هاور ام انلو

 . دواد وبآ هاور ٩ « رامق وهف قبسي نأ نمآ نإو . رامق

 نكي مل نإو ‹ امهريغب وأ امهسرفل ًائفاكم ه ريغب وأ للحملا سرف نوكي نأ طرتشي اذهلف

 . رامق وهف : ًأطبأ امهدحأ ناك نأب ًاثئفاكم

 . (ةمتتلا» يف اذك « هقبس مهوتاذإ « ةليح نوكي نأ ثلاثلا لخدأ :-هللا همحر- دمحم لاق

 زوجت مادقألاب ةقباسملاو . يمرلاب ةلضانملا يف اذكو « ةفاسملا ديدحت ناويحلاب ةقباسملا ىف طرتشيو

 . دحاو بناج نم اًطورشم لاملا ناك اذإ

 . زوجي ال : صوصنملا يف لاقو «لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو

 هنآ -هللا همحر- ةريره وبأ ىور ال لعجي ناك اذإ -هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو

 . رفاح وأ لصن وأ فخ ىف الإ قبس ال : لاق

 . ةثالثلا ريغ نم مادقألا يف قبسلا يقبف : دواد وبأ هاور

 . )۲٥۷۹/ ٥٥٤( دواد وب « ينابلآلا خيشلا هفعض : فيعض (1)
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 بوثلا هتوسک هرکتو « هتباد ةراعتساو هتوعد ةباجإو رجاتلا دبعلا ةيده لوبةب سأب الو: لاق

 دبعلاو ‹ عربت هنأل ؛ لطاب كلذ لك:سايقلا یفو « ناسحتسا اذهو «ريناندلاو مهاردلا هتیدهو

 -هنع هللا يضر - ناملس ةيده لبق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ناسحتسالا هجو هلهأ نم سيل

 وبأ ثيدحلا يوارو . ةناكر عراصو « ""اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع قباس لب هنأ :انلو

 . ةثالثلا هذه ىف الإ داهحلا ىف ةقباسملا ىف ةجاح ال هنأ : ةريره

 ةقباسملا زوجي الو ‹ لعجلا ىفن دارملا نوكي نأ نكمم :-هللا امهمحر- دمحأو كلام لاقو

 . ريمحلاو لاغبلا يف

 . لعجي ناكاذإ : -هللا مهمحر- كلامو دمحأو لوق يف يعفاشلا لاق هبو

 . زوجي : لوق يف يعفاشلا لاقو

 كتيطعأ تلق امك باوجلا ناك نإ رخآل مهنم دحاو لاق اذإ : « ةمتتلا»و « ةريخذلا » يفو

 . زوجي ًائيش كنم ذخآ الف تلق امك باوجل ا ناك نإو « اذك

 يفاذكو « داهجلا ىلإ عجري ىنعم ثيح هيف ام ًاناسحتسا زوجيو لطاب هلك : سايقلاو
 ملعتلا يف دهجلا ىلع ثح «ةمتلا»

 هب دارأو «  ريغصلا عماجلا» يف لاق يأ « :ش (رجاتلا دبعلا ةيده لوبقب ساب الو : لاق) :م

 . ةريشبلا هب دارأف ‹ هتفايض يأ :ش (هتوعد ةباجإو) :م . ةريسيلا ةيدهلا

 ردق ىلع : لاق هنآ ةملس نب دمحم نع يورو . ةفايضلا نم ذختي ام رادقم دمحم ردقي ملو

 ناك مهراد ةرشع ةفايض رادقم ذختاف مهرد فالآ ةرشع لثم هتراجت لام ناك نإف « هتراجت لام

 باتك يف هيف مالكلا رم دقو . ًاريثك قناد ناك مهارد ةرشع هتراجت لام ناك نإو . ًاريسي

 . «نوذأملا»

 . ةداعلاو فرعلل رجاتلا دبعلا ةباد يآ :ش (هتباد ةراعتساو) م

 ةرورضلا مدعل :ش ( ریناندلاو مهاردلا هتیدهو ) :م هکیلمت يآ :ش ( بوثلا هتوسک هرکتو ) :م

 دمحأ نأ الإ « ةثالغلا تلاق هبو :ش ( لطاب كلذ لك : سايقلا يفو . ناسحتسا اذهو ) :م كلذ يف

 نم سيل دبعلاو) م ‹ عربت ءايشألا هذه يف روكذملا نأل يأ :ش (عربت هنال) م . طقف هتوعد زوجي

 ٤ . هکلم مدعل :ش (هله

 ~ هت ىلاعت هللا يضر- ناملس ةيده لبق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : ناسحتسالا هجو) م

 . (۲۲۴۸/۲۵۷۸) ينابلألا ةمالعلا هححص : حیحص (۱)
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 ؛ ادبع ناک نیح

 يضر- ةباحصلا نم ةثالث هاور . هنع ىلاعت هللا يضر- ناملس ثيدح . :ش (ادبع ناک نح

 : مهنع ىلاعت هللا

 : قرط هلو - هنع ىلاعت هللا يضر- ناملس سفن نم : لوألا

 نع ليئارسإ انربخأ « ءاجر نب هللا دبع نع « هحيحص » ىف نابح نبا هجرخأ ام : اهنم

 نم يبأ ناك : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- ناملس نع يدنكلا ةرق يبأ نع « قاحسإ يبأ

 سق ىلع الخد باتكلا نم اعجر اذإ نامالغ ىعم ناكو « باتكلا ىلإ فلتخأ تنكو ةرواسألا

 اي : يل لوقي ناكو امهنم هيلإ بحأ ترص ىتح امهعم هيلإ فلتخأ لزأ ملف « امهعم لخدأف

 ؟ كسبح نم : كملعم كلأس اذإو . يملعم : لقف ؟ كسبح نم : كلهأ كلأس اذإ ناملس

 . يلهأ :لقف

 : تلقف تلأسف نوسيسقلاو نابهرلا هيلإ عمتجاو تام املف « ةافولا هترضح نأ ثبلي ملف

 لجر نم ملعآ ضرألا يف ملعنام : اولاق . هعم نوكأ ملاع ىلع ينولد « نيسيسقلا رشعم اي

 تقلطناف : لاق . سدقملا تيب باب ىلع هرامح تدجو نآلا تقلطنا نإو سدقملا تيب يتأي ناك

 . كيلإ عجرأ ىتح سلجا : لاقف ةصقلا هيلع تصصقف جرخ ىتح هدنع تسلجف «رامحب انأ اذإف

 . رهشلا كلذ يف ةرم الإ ةنسلا يف سدقملا تيب يتأي ال ناكو « لوحلا ىلإ هرأ ملف : لاق

 : لاق . معن : تلق ؟دعب انهه نآلا ىلإ تنأ : لاق ؟ يرمأ يف تعنص ام : هل تلق ءاج املف

 ةثالث هيفو « هيفاوت نآلا تقلطنا نإو ةماهت ضرأ نم جرخ متي نم ملعأ ًادحأ مويلا ملعأ ال هللاو

 هنول « ةضيبلا لثم ةوبنلا متاخ ىنميلا هفتك ةورغ دنعو « ةقدصلا لكأي الو « ةيدهلا لكأي : ءايشأ

 . هدلج نول

 ينوذخأف ءادعألا نم موق ينباصأ ىتح ىرخأ ينضفختو ضرأ ينعفرت تقلطناف : لاق

 يموق تلأسف .ًازيزع ماعطلا ناكو هيب يبنلا نوركذي مهتعمسف ةنيدملاب تعقو ىتح ينوعابف

 یتح هتلمتحاو ًاماعط هتعنص مث ریسي ءيشب هتعبف تبطتحاف تقلطناف اولعفف « اًموي ينوبهي نأ

 (اولك » : هباحصأل لاقف . ةقدص :تلقف ٠؟ اذه ام ١ : ةي لاقف . هيدي نیب هتعضوف هب تئج

 . ةدحاو هذه : ىسفن ىف تلقف . هلكأي نأ وه ىبأو

 ‹ تبطتحاف ‹« تقلطناف . اولعفف رخآ اًموي يموق تبهوتسا مث « هللا ءاش ام تثکم مث

 هديب لاقف . ةيده : تلقف . «؟ اذهام » : لاقف هب هتیتأو ًاماعط تعنصف « كلذ نم لضفأب هتعبف

 متاخ اذإف « هفتك ىلع هءادر عضوف « هفلخ ىلإ تمقو . هعماولكأو لكأف « اولك « هللا مساب »

 . لک هللا لوسر كنآ دهشأ : تلق ةضيب هنأك ةوبنلا
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 ينربخأ يذلا سقلا ئ هللا لوسر اي : تلق مث « يئيدح هتثدحف «؟ كاذ امو » : لاق
 : لاق . يبن كنأ معز هنإ : تلقف . «ةملسم سفن الإ ةنحلا لخدت نل » : لاق ؟ةنحلا لخدي يبن كن

 . «ةملسم سفنالإ ةنحلا لخدي ال »

 نب يلع نع لئاضفلا باتك يف « كردتسملا » يف مكاحلا هجرخآ : رخآ قيرط اهنمو
 - ناملس لأس هنآ ناجوص نب دیز نع برح نب كامس نع ةريغص يب نب متاح انثدح «مصاع
 اًميتي تنك -هنع ىلاعت هللا یضر- ناملس لاقف ؟ كمالسإ ءدب ناک فيك -هنع یلاعت هللا يضر
 اي : - ناملس همزال يذلا بهارلا ينعي - : يل لاقف : لاق نأ ىلإ - الوطم هركذف زمرهمار نم

 الو « ةيدهلا لكأي : هتمالع « ةماهتب جرخي دمحأ همسا الوسر ثعاب لجو زع هللا نإ ناملس
 . براقت دقف هنامز اذهو « متاخ هيفتك نيب « ةقدصلا لكأي

 بلک نم بکر ينيقل ىتح « كمامآ ىلإ اولاق هنع تلأس املکف « هبلط يف تجرخف : لاق
 ال يبنلا مدقو اهل طئاح يف ينتلعج راصنألا نم ةآرمال ينوعابف مهدالب يب اوتأف ينوذخأف

 هباحصآ هلوحو « هيدي نیب هتعضوف « هب هتیتأو ءيش ىلع هتلعجف يطئاح رقت نم اًتيش تذخأف
 ملو « اولك» : موقلل لاق . ةقدص : تلق ٠ اذهام » : لاقف -هنع هللا يضر- ركب وب هيلإ مهبرقأو

 . لكأي
 ام ١ : لاقف هيدي نيب هتعضر املف « كلذ لثم تعنصو تبهذو هللا ءاش ام تشبل مث

 . موقلا لكأو لكأف « هللا مسب » : لاق« ةيده : تلق . ««؟اذه

 تسلجف ترد مث رسيألا هفتك ةيحان يف متاخلا تيأرف هبوث ىقلأف يل ينطفف هفلخ تردو
 . هللإ لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : تلقو هيدي نيب

 ىف ىنتلعج راصنألا نم ةأرمال : تلق «؟ نمل » : لاق . كولم : تلق ٠ ؟ تنأ نم » : لاق
 . «هرتشا رکب ابآ ای » . ركب يبأل الڳ لاقف . يثيدح عيمجب هتثدحف ينلآسف « اهل طئاح

 . ارصتخم . ينقتعأف -هنع ىلاعت هللا يضر- ركب وبآ ينارتشاو

 . ءاجرخی ملو حیحص ثیدح : لاقو
 نب هللا دبع نع مكاحلا هجرخأ مث « هفعض ىلع عمجم لب : « هرصتخم » يف يبهذلا لاق

 . دئاوزلا ٥۸ ٥« )۲۲٣۵( ص)» نابح نیا هاور (۱)

 لب : يبهذلا لاق . هاجرخی ملو حیحص ثیدح : لاقو «يسرافلا ناملس بقانم » (0۹۹ /۳) مکاحلا هاور ()

 . فيعض وهو برح نب كامسو . هيف ملکتم وهو مصاع نب يلع هيف : تلق ‹ هفعض ىلع عمجم
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 . صقنو تادايزب هركذف ناملس ينثدح « ليفطلا وبأ ينثدح « بتكملا ديبع نع سودقلا دبع

 . طقاس سودقلا دبع نباو : يبهذلا لاقو . دانسإلا حيحص : لاقو

 انثدح «دمحم نب هللا دبع انثدح « ٠ ةوبنلا لئالد > يف ميعن وبأ هجرخأ قيرط : اهنمو

 نب یسوم انثدح « متاح نب رایس انثدح ‹ دايز يخأ نبا هللا دبع انثدح « كروف نب مساقلا

 ىلاعت هللا يضر- يسرافلا ناملس نع نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع « ذاعم وبأ يبسارلا ديعس

 شيعو ءانغ يمأل ناك و « ناهبصأ لهأ نم يبأ ناكو اهب تأشنو زمرهمارب تدلو : لاق -هنع

 لبج انقيرط يف ناكو سراف ناملغ عم موي لك هيلإ قلطنأ تنكف باتكلا ىلإ ينتملسأف : لاق

 توندف يلإ راشأف « رعش هبايث هيلع لاوط لجرب هيف انآ اذإف . يدحو ًاموي تررمف فهك هيف

 تعمس الو ال : هل تلقف . ؟ -مالسلا امهيلع - مرم نب ىسيع حيسملا فرعتأ : يل لاقف «هنم

 ًائيش يلعأرقو ةرخآلا ميعن ىلإ ايندلا مغ نم هللا هجرحأ هب نمآ نم هللا حور وه : لاقف . هب

 ‹ يباحصأ تقرافو ‹ يردص يف ليجنإلا ةوالح تلحخدو « يبلق هقلعف :لاق . ليجنإلا نم

 تلخد املف « سدقلا ىلإ تجرخف : لاق نأ ىلإ . هوحن تدعق تعجرو تبهذ املك تلعجو

 : هل تلقو : هل تسلجف : لاق . حوسم هيلع هاياوز نم ةيواز يف لجرب انآ اذإ «سدقملا تيب ٠

 يذلا ةمحرلا يبن رظتنأ انأو « هفرعأ معن : يل لاقف « سراف ةنيدمب ناك يذلا ًانالف فرعتأ

 هل لاقي ةمحرلا يبن نإ : هل لاقف يل هفصو : لاقف . ؟ كل هفصو فيك : تلق . يل هفصو

 هبلق يف ةمحرلا « ةلغبلاو رامحلا بكري « . ةماهت لابج نم جرخي « هللادبع نب دمحم

 ةوبنلا متاخ هيفتك نيب « ناكم هدنع ايندلل سيل ءءاوس هدنعدبعلاو رحلا نوكي « هحراوجو

 تئش ثیح هجوت :هرهاظ يفو « هل كيرش ال هدحو هللا : هنطاب يف بوتكم « ةمامحلا ةضيبك

 الو اتمؤم ملظي الو ‹«دوسح الو دوقحب سیل < ةقدصلا لكأي الو ةيدهلا لكأي « روصنم كنإف

 . هاطعي يذلا رمألا نم هعم ةمايقلا موي ناك هرصنو هقدص نمف . ًارفاك

 تيب نم تجرخف . لجرلا اذه ىلع ردقأ ىلعل : تلقو هدنع نم تمقف : ناملس لاق

 :لاق . ةرسيم ينومسو برشي ىلإ ينولمتحاف بلك نم بارعأ يب رمف « ديعب ريغ سدقلملا

 : يل تلاقو مهرد ةئامثالشب « راجنلا ينب فيلح نالف تنب ةسيلح : اهل لاقي ةأرمال ىنوعابف

 . هيف انيلع عساو صوجلا اذه تس

 انأو هب تعمسف ةنيدملا ةي هللا لوسر مدق ىتح ًارهش رشع ةتس كلذ ىلع تشكمف : لاق

 . لالخلا طقتلأ ةنيدملا ىصقأ ىف
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 نيب نم هتعفرف « ةقدصلا لكأنال انإ ١ : لاق ةقدص : تلق . (؟ اذهام» : ىل لاقف لالخلا نم

 ٠ . هيدي

 ‹ ةيده : تلق (؟ اذهام » : لاقف « هيدي نیب هتعضوف « رخآ اًتيش يرازإ نم تلوانت مث

 . هلوح نم مىطأو اهنم لكأف

 هذهب ينتلصو مل » : لاقف . كولم : تلقف . «؟ كولم مآ تنأ رحأ » : يل لاقف يلإ رظن مث

 . اهلك يتصق هل تركذو « تيكو تيك هرمآ نم بحاص يل ناك : تلق . «؟ ةيدهلا

 هلبق نم باتكلا مهانيتآ نيذلا : مهقح يف هللا لاق نيذلا نم ناك كبحاص نإ : يل لاقف

 . ةيآلا (هب انمآ اولاق مهيلع ىلتي اذإو نونمؤي هب مه

 : لاق . كيفتك نيب اًتيش الإ « معن : تلق . « ؟ كل لاق اميف تيأر له ١ : ائ يل لاق

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : تلق مث هتلبقف هلاق املثم متاخلا تیآرف « هیفتک نع هءادر لي یقلأف

 بهذا -هنع هللا يضر- يلع اي» : بلاط يبأ نب يلعل لاق مث . الك هللا لوسر كنأ دهشأو

 هيقتعت نأ امإو اذه يعيبت نأ امإ :كل لوقي ةي هللا لوسر نإ : اهل لقف ةسيلح ىلإ ناملس عم

 . ( هتمدخ كيلع تمرح دقف

 ‹اهيلع كدعب ثدح ام ردت مل كنإ ناملس اي » : لاقف . ملست مل اهنإ هللا لوسر اي : تلقف

 .« تملسأف مالسإلا اهيلع ضرعي اهل مع نبا اهيلع لخد

 ركذت اهانيف -هنع ىلاعت هللا ىضر- بلاط ىبأ نب ىلعو انأ اهيلإ انقلطناف :ناملس لاق

 بهذا : هل تلاقف ب هللا لوسر لاق ام -هنع یلاعت هللا يضر- يلع اهربخأو « ةي ادمحم
 هللا لوسر ينقتعأف : لاق . () كلل وهف تئش نإو هتقتعأف تئش نإ « ای لوسر ای : هل لقف

 انثدح : لاقف ةلسرم ىرخأ قيرط نم هاور مث . ارصتخم . حورأو هيلإ ودغأ ترصو « لي
 نب ثيللا انثدح « ديعس نب ةبيتق انثدح « يفقثلا قاحسإ نب دمحم انثدح « هللا دبع نب ميهاربإ

 دق ناك -هنع ىلاعت هللا یضر- ناملس نآ : بیسملا نب ديعس نع ديعس نبا ىيحي نع « دعس

 هلوسر رکذب عمسف مالسإلا لبق سراف ضرأب - مالسلا هيلع - لايناد باحصأ نم ًاسانأ طلاخ

 . ةوبنلا متاخ هيفتك نيبو « ةقدصلا لكأي الو ةيدهلا لكأي : مهشيدح يف اذإف مهنم هتفصو يب

 يف كانه ناكف « ماشلا ىلإ جرح مث هوبأ كله مث « هللا ءاش ام هوبأ هنجسف هب قحلي نأ دارأف

 ىلإ هب اومدق مث ‹« جرح مث هوقرتساف ءاميت لهأ هذخأف ب هللا لوسر سمتلي جرح مث . ةسينك
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 . ةنيدملا ىلإ رجاهي مل ةكمب يي هللا لوسرو هوعابف « ةنيدملا

 ال هنم لكأي ملف ةقدص : لاق . «؟ ناملس اي اذه ام » لاقف ءيشب ناملس هاتآ ةنيدملا مدق املف

 مالسلا هيلع - لكأف « ةيده : لاق . ٠؟ ناملس اياذه ام » : لاقف رخ ءيشب دخلا نم ءاج مث .

 . ملسأ مث هلبقو بكأف لب يبنلا يفتك نب ةوبنلا عتاخ ىلإ ناملس رظنو « هنم -
 نيتئام ىلع ناملس مهبتاكم ءناملس اي مهبتاك : هل لاقف كولم دبع هنأ ب يبنلا ربخأ مث

 . لسرماذهو مهافوأ ىتح نيتيدوو ةيدو نم راصنألا هامرف «ةيدو

 . -هنع ىلاعت هللا يضر- ةديرب يناثلا

 همحر- بابحلا نب ديز نع « ( عويبلا » باتك يف « كردتسملا > يف مكاحلا ثيدح جرخأ

 يضر- يسرافلا ناملس نأ : هيبآ نع « ةديرب نب هللا دبع نع « دقاو نب نيسح انربخأ « -هللا

 ؟؟ ناملس اي اذه ام: هل لاقف بطر اهيلع ةدئامب ك هللا لوسر ىتأ ةنيدملا مدق ال -هنع ىلاعت هللا

 . «ةقدصلا لكأن ال انإ :  لاق . كباحصأ ىلعو كيلع اهب قدصتأ ةقدص : لاق

 : لاقف . «؟ اذه ام ناملس اي » : لاقو هيدي نيب اهعضوف اهلثمب ءاج دغلا نم ناك اذإ ىتح

 لاق موقل كلم هنإ : هل لاق مث هرهظ يف ةوبنلا متاخ ىلإ رظنو « لكأو « اولك » : لاق . ةيده

 : لاق . معطت ىتح تنأ اهيلع موقتو مهل اهسرغأ ةلخن اذكو اذك ىلع كوبتاكي نأ مهيلإ بلطاف

 . اولعفف

 ةلخن اهنم -هنع ىلاعت هللا يضر- رمع سرغو هديب اهلك لخنلا سرغف ي يبنلا ءاجف

 : اولاقف «؟ هذه سرغ نم :  ب هللا لوسر لاقف . ةلخنلا كلت الإ ةنسلا يف اهلك تمعطأف

 . یھتنا < ٩ اهتنس نم تلمحف هديب ا هللا لوسر اهسرغف . -هنع هللا يضر-رمع

 : مكاحلا لاق . « مهديناسم » يف رازبلاو يلصوملا ىلعي وبأو هيوهار نب قاحسإ هاورو

 نع ةديرب نع الإ ىوري هملعن ال : رازبلا لاق . -هللا همحر- ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح

 . همجعم» يف يناربطلا هاورو .. ةي يبنلا

 نبا قيرط نم اًضيأ مكاحلا هثيدح جرخأ -هنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا : ثلالا

 ينثدح : لاق سابع نبا نع « ديبل نب دومحم نع « ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدح : قاحسإ
 يبأ ناكو ‹« ناهبصأ لهأ نم ًايسراف الجر تنك : لاق -هنع هللا يضر- يسرافلا ناملس

 . (۱۹/۲) «كردتسملا» يق مكاحلا هاور (1)

 . )1/84 دئارزلا حجم مجار ()
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 دمخت اهكرتأ ال رانلا دق وأ ‹ةيسوجملا ىف دهتجأ تنكو « هيلإ قلخلا بحأ تنكو هتيرق ناقهد

 . ينيد يف ًاداهتجا ًادبأ

 ‹ ىراصنلا سئانك نم ةسينكب تررمف « هلمع ضعب يف هل ةعيض ىلإ اًموي يبآ ينلسرأف
 نم تيأر ام ينبجعأف « نوعنصي اذام رظنآ مهيلع تلخدف « نولصي مهو مهتاوصأ تعمسف

 . ينيد نع تبغرو « مهنيد

 اَمايآ يتيب يف ينسبحو اديق يلجر يف لعجو ينفاخأف ربخلا هتربخأ يبأ ىلإ تعجر املف

 تجرخو يلجر نم ديقلا تيقلأف لاق « ماشلا ىلإ راجت اوجرخ ىراصنلا نم موقب تربخأ مث
 هيلإ تئجف ةسينك يف هيلع ينولدف « ىراصنلا نم فقسألا نع تلأسف ماشلا تمدق ىتح مهعم
 ‹ ةقدصلاب مهرمأي ءوس لجر ناکو تام نآ ثہلی ملف . هعم يلصآ تنكو هتمزالو هتمدخو

 هربخب مهتربخأ هونفديل اوءاج املف . اًئيش نيكاسملا طعي ملو هسفنل هذآ اًئيش هل اوعمج اذإف

 هومجرو هوبلصف « ةضفو اًبهذ ةءولم لالق عبس هنم اوجرختساف « هزنك عضوم ىلع مهتللدو

 . ةراجحلاب

 يف مودأ الو ةرخآلا يف بغرأو ايندلا يف دهزأ تيأر امف « هناكم هوعضوف رخآب اوءاج مث

 نيبيصنب لجر ىلإ يب ىصوأف هتلأسف « ةافولا هترضح نأ ثبلي ملف . هنم ًاراهنو ًاليل ةدابعلا
 يب ىصوأف هتلأسف « ةافولا هترضح نأ ثبلي ملف هبحاص رمأ ىلع هتدجوف « هتمزلف هب تقحلف

 . مورلا ضر نم ةيرومع يف لجر ىلإ

 هللاو : لاقف هتلأسف « ةافولا هترضح نأ ثبلی ملف ‹ هباحصآ يده ىلع هتدجوف هب تقحلف

 برعلا ضرأب يبن نامز كلظأ دق هنكلو سانلا نم دحأ انرمأ ىلع مويلا حبصأ ملعأ ام ينب اي

 نيب « ةقدصلا لكأي الو ةيدهلا لكأي : ىفخت ال تامالع هب « مالسلا هيلع ميهاربإ نيدب ثعبي

 ةيرومعب تشكمف « نفدو تام مث . لعفاف دالبلا كلتب قحلت نأ تعطتسا نإف « ةوبنلا متاخ هيفتك

 يمنغو يرقب مكيطعأو برعلا ضرأ ىلإ ينولمحت : مهل تلقف « راجت موق يب رم مث هللا ءاش ام
 . معن : اولاقف . اًمنغو ارقب تبستکا دقف «

 لجر نم ينوعابف ينوملظ ىرقلا يداو ىلع يب اومدق اذإ ىتح ينولمحو مهتيطعأف
 ينعاتباف « ةظيرق ينب نم ةنيدملا نم هل مع نبا هيلع مدق ذإ « هللا ءاش ام هدنع تنكف «يدوهي
 هل عمسأ ال ماقآ ام اهب تمقأف ‹ ةكمب ي هلوسر هللا ثعبو اهب تمقأف ةنيدملا ىلإ ينلمحو «هنم

 . هيلع تلخدف « هيلإ تبهذف ةنيدملا لي هللا لوسر مدق ىتح « قرلا لغش نم هيف انأ ام عم ركذب
 كتيأر ةقدصلل يدنع ءيش يعمو ةجاح رغ كباحصأو حلاص لجر كنأ ينغلب :هل تلقف
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 ‹ ةيتاكم تناكو - اهنع هللا ىضر - ةريرب ةيده لبقو

 : يسفن يف تلقف . لكأي ملو هدي كسمأو «,اولك » : هباحصأل ب لاقف هيلإ هتبرق مث هب قحأ

 لكأت ال كتيأر ينإ : هل تلقف « رخآ ءيش يعمو دغلا نم هتئج مث .تيضمو ةدحاو هذه

 : يسفن يف تلق : لاق . اولكأف « هباحصأ رمأو يي لكأف اهب كمركأ ةيده هذهو « ةقدصلا

 . ناتنث ناتاه

 له هرهظ ىلإ رظنأ تريدتسا مث هيلع تملسف هباحصأ يف سلاج وهو اًموي تئج مث : لاق
 نيب متاخلا ترظنف هرهظ ىلع هءادر ىقلأف ديرأ يذلا فرعف . يبحاص يل هفصو يذلا متاخلا ىرأ

 هعمسپ نأ ينبڄعأف « يثيدح هيلع تصصقف هيدي نیب تسلجف تلوحت مث هتلبقف هیفتک
 ةئامثالثب يسفن نع ءالؤه تبتاكف : لاقف « « كسفن نع بتاك ناملس اي » : يل لاق مث «هباحصأ

 ٠ مكاخأ اونيعأ» : هباحصأل لب هللا لوسر لاقف هتربخأف هيلإ تعجرو ةيقوأ نيعبرأو لخن

 ام ردقب لجرلاو « رشعب لجرلاو « رشع ةسمخب لجرلاو « ةيدو نيثالثب يننيعي لجرلا لعجف

 يدولا هل برقأ تلعجف « يعم يب هللا لوسر جرخف . ةيدو ةئامثالث يلإ اوعمج ىتح هدنع

 . هديب هسرغی وهو

 . بهذلا نم ةجاجدلا ةضيب لثمب يب هللا لوسر ىتأف : لاق . لاملا يلع يقبو : لاق

 ‹ ؟ يلع ام هذه عقت نيآو ةي هللا لوسر اي :تلقف « كيلع اب اهدف هذه ذخ ناملس اي يل لاقو

 اهنم مهل تنزو دقل هديب ناملس سفن يذلاوف :ناملس لاق « كنع يدؤتس اهنإف اهذح : لاق

 . ناملس قتعو . مهقح مهتيفوأو ةيقوأ نيعبرأ يديب

 . لیوط مالک نم ارصتخم «دهشم ينتفي مل مث ارح قدنخلا تدهشو

 وبآ هاورو .ناملس ةمجرت يف « تاقبطلا » يف دعس نباو « ةوبنلا لئالد » يف ميعن وبأ هاورو

 تيتأ : لاق ناملس نع روكذملا دانسإلاب ارصتخم « «لاومألا» باتك يف مالس نب مساقلا ديبع

 . لكأي ملو اولكأي نأ هباحصأ رمأف « ةقدص هذه : هل تلقف « كولم انأو ماعطب ك هللا لوسر

 رمأفةق ةقدصلا لكأت كارأ ال ينإف ءهب كمركأ كل هيدهأ ةيده اذه : تلقف رخآ ماعطب هتيتأ مث

 . لع ىلاعتو هناحبس هللاو « مهعم لكأو اولكأي نآ هباحصأ

 : ةتسلا بتكلا يف ثيدحلا اذه :ش ( ةبتاكم تناكو - اهنع هللا يضر- ةريرب ةيده لبقو) :م

 هو عبي نآ اهله دارآ «ناس ثالث ةريرب يف ناك : تلاق -اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نع

 » قتعأ نمل ءالولا نإف اهيقنعا مث اهيرتشا :٠ لاقف ي يبنلل كلذ تركذف اهءالو اوطرتشيو

 قيرط نم (۲۱۳ص) «ةوبنلا لئالد» يف يناهبصألاو عويبلا باتك يف « كردتسملا يف مكاحلا هاور : حيحص (1)

 . سابع نبا نع دیبع نب دومحم نع ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدح قاحسإ نب دمحم

A 



 ء ادبع ناكو ديسأ يبأ ىلوم ةوعد - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم طهر باجأو

 حنا يف يراخبلا هجر (ةيده انلو ‹ ةقدص اهيلع وه» : لاقف هيي يبنلل كلذ تركذف « انل

 نع مهتعبرأ < ‹ قتعلا يفو هيف يئاسللاو ‹قالطلا يف دواد وبأو . قتعلا يف ملسمو . قالطلار

 ةشئاع نع « دوسألا نع . قالطلا يف ةجام نباو « عاضرلا يف يذمرتلاو . ةشئاع نع مساقلا

 . ةيراقتم اهظافلأو

 يف سيلو ةاكزلا يف ملسم هجرخأ -هنع هللا يضر- سنآ نع « ةداتق نع هوحناجرخأو

 يف قازرلا دبع ىور نكلو . تاك تنا نیس تمقو ةيدهلا نأ ٠ تيدا قرط نم ءيش

 يضرح ريبزلا نب ب ةورع عمس هنأ ريبزلا وبأ ينربخأ « جيرج نبا انربخأ : قالطلا يف « هفنصم»

 تماسف « اهتباتک رف شاع تلا مف ةريرب ٠ اهل لاق لاله یل دلو تءاج : لوقي -هنع هللا

 .اهتكرشف ‹ اهؤڙالو انلو الإ اهعيبن ال : اولاقف « اهلهأ اهب ةشئاع

 اغإف كلذ كعنمي ال :٠ لاق . ءالولا مهلو الإ اهعيب نولبقيال : ةي هللا لوسرل تلاقف

 ديم يبنلا مسقو «اهسفن تراتخاف ةريرب تريخو « اهتقتعأو ةشئاع اهتعاتباف « « قتعأ نمل ءالولا

 ةاشلا نم الإ ءال : تلاق « ؟ ماعط نم مكدنع له » : يب يبنلا لاقف . اهنم ةشئاعل تدهأف ةاش

 لكأف « ةيده انلو ةقدص اهيلع يه اهعقوم تعقو دق » :لاق مث ةعاس رظن مث . ةريرب تيطعأ يتلا

 ةاورو . نیش اهتاتک نم طع ملو قار ةا ىلع ةتاکم اتعاب انآ ورع معزو : لاق . اهن

 ‹ ریبزلا یب أ نع جيرج نبا انربخآأ : بتاكملا يف قازرلا دبع ىورو . كلذك « هدنسم » يف رازبلا

 نم طعت مل قاوأ نامث ىلع ةبتاكم ةريرب تعاتبا -اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نأ : ةورع نع

 . اًیش اهتباتک

 وبأ :ش ( دبع ناكو ديسأ يبأ ىلوم ةوعد -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم طهر باجأو) :م

 را مب "لوک نیا هركذ « يباحصلا -هللا همحر- يدعاسلا ةعيبر نب ديسأ همسا ديسأ

 نع دانزلا يب أ نع نايفس نع ‹ يدهم يبآ نع لبنح نب دمحأ ركذ : لاق مث . - نيسلا حتفو

 .- نيسلا رسكو ةزمهلا حتفب ينعي -هللا همحر- يدعاسلا ديسأ يبأ نع « ةملس يبآ

 - « ديس وبأو : -هللا همحر- عيكوو -هللا همحر- قازرلا دبع لاق : هللا دبع وبأ لاقو

 - ةديبع نب يلع نب دسأ :همسا هالومو . باوصلا وهو « - نيسلا رسكو ةزمهلا مضب ينعي

 هيف ديقو - نيسلا رسكو ةزمهلا حتفب - وهو هالوم هنأ رشكألاو « هوبأ وه : ليقو -هللا همحر
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 «هتارورض نم وه ام كلي ايش كلم نمو « اهنم ادب رجاتلا دجي ال ةرورض ءايشألا هذه يف نألو

 طيقل هدي يف ناك نمو : لاق . سايقلا لصأ ىلع يقبف مهاردلا ءادهإو ةوسكلا يف ةرورض الو

 راغصلا ىلع فرصتلا نأ فرصتلا اذه لصأو هل ةقدصلاو ‹ ةبهلا هضبق زوجي هنإف « هل بأ ال

 ‹ ةيالولا باب نم وه عون : ةلالث عاونأ

 ام وهو . ردجأو ىلوأ ناكل عوفرملا ثيدحلاب كلذ يف -هللا همحر- فنصملا لدتسا ولو

 - كلام نب سنأ نع روعألا ملسم نع : دهزلا يف ةجام نباو < زئانجلا يف يذمرتلا هجرخأ

 ةوعد بيجيو « زئانجلا عبتيو ‹ ضيرملادوعي يب هللا لوسر ناك» : لاق -هنع هللا يضر

 . «فيل نم ناکأ هتحتو

 وهو « روعألا : ناسيك نب ملسم ثيدح نم الإ هفرعن ال : -هللا همحر- يذمرتلا لاقو

 ملو دانسإلا حيحص ثيدح : لاقو «ةمعطألا يف كردتسملا » يف مكاحلا هجرخأو . فيعض

 . هاجرخی

 ةفزاعم اهنعدجيال يأ :ش (اهنم ادب رجاتلا دجي ال ةرورض ءايشألا هذه يف نألو) :م

 عمج هناكد يف هدنع عمتجي رجاتلا نأل :ش (هتارورض نم وه ام كلي اًئيش كلم نمو) :م .ًاعاطقناو

 هنوبسني كلذ نم عنتما ولف « هوحن وأ ءام ةبرش مهنم دحاو بلطي نأ نم ولخي الف « سانلا نم

 . ةراجتلا تايرورض نم ءايشألا هذه نوكتف « ةراجتلا باب دسنيو هيلإ نوفلتخي الو لخبلا ىلإ

 نم سيل دبعلا نأ وهو :ش (سايقلا لصأ ىلع يقبف مهاردلا ءادهإو ةوسكلا يف ةرورض الو) :م

 قناد فصن وأ ةبح ردقب نوذأملا قدصت ول : -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاقو . عربتلا لهأ

 . زرحي نأ بجو

 يف لاق يأ :ش (هل ةقدصلا و ةبهلا هضبق زوجي هنإف « هل بأ ال طبقل هدي يف ناک نمو : لاق) :م

 اهجوز دنع تناك ول ةريغصلا نإف « مزال ريغ يقافتا ديق « هل بأ ال : هلوقو . « ريغصلا عماجلا»

 اذك ‹ ةيالولا طرتشي الف ‹ ضحم عفن اهنأل زوجي « اهل ةبهلا ضبقي جوزلاف بأ اهلو اهلوعي

 . -هللا همحر- مالسإلا رخف ركذ

 وآ ةبهلا طيقللا طقتلملا ضبق ةحص : وهو مكحلا اذه يأ :ش ( فرصقلا اذه لصأو) :م

 عون : لوألا يأ < :ش ( ةيالولا باب نم وه عون : ةثالث عاونأ راغصلا ىلع فرصتلا نآ) :م ةقدصلا

 )١( يذمرتلا) ينابلألا ةمالعلا هفعض : فيعض ١۷١/٠١۲۸( ةجام نباو )41٤/٤1۷۸( .
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 هماقم ماق يذلا وه يلولا نأل ؛ ةينقلا لاومأل عيبلاو ءارشلاو حاكنإلاك يلو وه نم الإ هكلمي ال

 هعيبو هنم ريغصلل دبال ام ءارش وهو « راغصلا لاح ةرورض نم ناك ام :رخآ عونو ‹ عرشلا ةبانإب

 ‹ مألاو معلاو خألاك هيلع قفنيو هلوعي نمم زئاج كلذو « رآظألا ةراجإو

 ( ةينقلا لاومأل عيبلاو ءارشلاو حاكنإلاك يلو وه نم الإ هكلمي ال ) :م راغصلا ىلع ةيالولا باب نم وه

 لصأ : يهو - ءات هرخآ يفو ‹ فورحلا رخآ ءايلا حتفو ‹ نونلا نوكسو ‹« فاقلا رسكبي - :ش

 . ظفح اذإ : ىنق نم اهلصأو « ةراجتلل ال لسنلل لبإ

 عونو) م . هباثم :ش (عرشلا ةبانإب) :م ريغصلا ماقم يأ :ش (هماقم ماق يذلا وه يلولا نأل) :م

 هنم ريغصلل دب ال ام ءارش وهو «راغصلا لاح ةرورض نم ناك ام) :م يناثلا عونلا وهو :ش (رخآ
 . هنم دب ال ام عيب يأ :ش (هعیبو

 ةخسللاو ‹ راغصلا ةراجإو ‹ خسنلا ضعب يفو : يزارتألا لاق . :ش (رآظألا ةراجإو) م

 ملاذهلو « ةلاحم ال راغصلا لاح تارورض نم سيل راغصلا ةراجإ نأل « ةحيحصلا يه ىلوألا

 . «امهحرش» يف ناخيضاق نيدلا رخفو ديهشلا ردصلا اهركذي

 ماعطلاك هنم ريغصلل دب ال ام « ارسك راغضلا لاح تارورض نمف رآظألا ةراجإ امأف

 ال طقتلملا نأ : هيف حرص هنأل < ٠ ريغصلا عماجلا » ةياور ىلع ضقانتلا همزلي اًسضيأو « ةوسكلاو

 يبصلا فيقشتل كلذ زوجي -هللا همحر- يرودقلا ةياور ىلع معن « طقتلملا رجاؤي نأ هل زوجي

 . معللزوجيالو ‹ طقتلملل زوجيالو ‹رظنلا

 . ةيالولا: حصألا : ناتياور هيف : تلق

 زوجيالو « هلوقباهدعب ركذت ةياورك ةضقانم ةلأسملا هذه لاقي ال : يقانغسلا لاقو

 ةلاح ىلع ةلومحم هتراجإ زاوجف « ةلاح ىلع ةلومحم ةدحاو لك نأل « هرجاؤي نأ طقتلملل

 ةلأسملا يف وأ « ةرورضلا ةلاح ريغ يف اهزاوج مدعو « ةرورضلا نم اهدع ليلدب « ةرورضلا

 دب ال ام سبح نم نوكي ىتح ةعانصلل مهميلست راغصلا ةراجإو هلوقب دارملا لاقي وأ . ناتياور

 . راظألا ةراجإو هلوقب باتكلا ظفلو ‹ ريغ ةضقانملا عفر ىلع اوردقي مل مهضعبو . هنم راغصلل

 . حصأ لوألاو

 .هركذ يذلا ليلعتلاب هجوأ همالك نكلو « يزارتألا مالك ضقاني اذه : تلق

 (زئاج كلذو) م. حضوأ وهو ‹ راغصلل ةراظأإلا ةراجإ خسنلا ضعب يفو : يزارتألا لاق

 مألاو معلاو خألاك) :م ريغصلا ىلع يأ :ش (هيلع قفنيو هلوعي نمم) :م زئاج عونلا اذه يآ :ش

e 



 يف طرتشي ال هنآ الإ « هب یلوأ يلولاف عونلا اذه ءالؤه كلم اذإو « مهرجح يف ناك اذإ طقتللاو
 ‹ ةقدصلاو ةبهلا لوبقك ضحم عفن وه ام : ثلاث عونو . هرجح يف يبصلا نوكي نأ يلولا قح

 حتف ةمكحلاب قئاللا نأل ؛ لقعي ناك اذإ هسفنب يبصلاو معلاو خألاو طقتللا هکلي اذهف ضبقلاو

 همحر - لاق . قافنإلا ةلزنمب راصو رجحل او ةيالولاو لقعلاب كلميف ‹ يبصلل ارظن هلشم باب

 الو «اهرجح يف ناك اذإ اهنبا رجاؤن نأ مألل زوجيو « هرجاؤي نأ طقتلملل زوجي الو :-هللا

 رجأ ولو . معلاو طقتللا كلذك الو « همادختساب هعفانم فالتإ كلمت مألا نأل ؛ كلذ معلل زوجي

 اعفن ضحمت كلذ دنع نأل ؛ لمعلا نم غرف اذإ الإ ررضلاب بوشم هنأل ؛ زوجي ال هسفن ييصلا

 ( . « هسفن رجاؤي روجحم ا دبعلا ريظن وهو « ىمسملا بجيف

 قح يف طرتشي ال هنأ الإ « هب ىلوأ يلولاف عونلا اذه ءالؤه كلم اذإو « مهرجح يف ناك اذإ طقتلملاو

 نوكي نأ طرتشي هنإف طقتلملاو مألاو معلاو خألا فالخب :ش (هرجح يف يبصلا نوكي نأ يلولا

 . هركذ امك مهرجح يف ريغصلا

 كلميف «يبصلل ًارظن هلثم باب حتف ةمكحلاب قئاللا نأل ؛ لقعي ناك اذإ هسفنب يبصلاو معلاو خألاو طقتلل

 يأ :ش (قافنإلا ةلزنمب راصو) :م هوحنو معلا يف :ش (رجحلاو) :م يلولا يف :ش (ةيالولاو لقعلاب

 . ءايشألا هذهب كلميف اًضحم ًاعفن هنوكل ريغصلا ىلع قافنإلا ةلزنب عونلا اذه راص

 م (ريخصلا عماجملا » يف لاق يأ :ش (هرجاؤي نآ طقتلملل زوجي الو : -هللا همحر- لاق) :م

 ءهابأ ةراجإ يأ :ش (كلذ معلل زوجي الو ‹اهرجح يف ناك اذإ اهنبا رجاؤت نأ مالل زوجيو)

 . اهرجح يف ناك اذإ زوجت مألا ةراجإو اًقلطم زوجت ال معلاو طقتلملا ةراجإ نأ لصاحلاو

 ريغ نم هعفانم فالتإ كلمت مألا نأ ينعي :ش (همادختساب هعفانم فالتإ كلمت مألا نأل) :م

 ‹ ضوع ريغب هسفن ةعفنم فالتإ كلي يبصلا : لاقي الو . ىلوأ ناك ضوعب كلي نألو ضوع

 اهلهأ نم مألاو « ةيالولا نودب نوكي ال دقعلا موزل : لوقن انأل « مألاك ةراجإلا كليب نأ يغبنيف

 . يبصلا كلذك الو هريغو ةداهشلا ثيح نم ةلمحلا يف

 الف ‹ ضوع ريغ نم ريغصلا عفانم فالتإ ناكل ال يآ :ش (معلاو طقتللا كلذك الو) :م

 اذ الإ ررضلاب ) :م طاتخم يأ :ش (بوشم هنأل ؛ زوجي ال هسفن يبصلا رجأ ولو) م . هتراجإ ناكل

 ىمسملا بجو هيلع قحتسملا لمعلا ىدأو هسفن رجأ ولاذه عمو : ينعي :ش (لمعلا نم غرف

 اًعفن هلمعام راص لمعلا نم هغارف دنع نأل يأ :ش (اعفن ضحمت كلذ دنع نأل) :م اًناسحتسا

 وهو) :م دقعلا يف هل ىمس يذلا بجي كلذك ناك اذإ يأ :ش (ىمسملا بجيف) :م هقح يف اًضحم

 نذإلا مادعنال زوجي ال ثيح هسفن رجاوي يذلا يبصلا يآ :ش (هسفن رجاوي روححملا دبعلا ريظن
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 ةيادلا ىوريو « ةيارلا هدبع قنع يف لجرلا لعجي نأ هركيو :-هللا همحر - لاق . هانركذ دقو

 ‹ رانلا لهأ ةبوقع هنأل ؛ ةملظلا نيب داتعم وهو « هسأر كرحي نأ نم هعنم يذلا ديدحلا قوط وهو

 الف . ةراعدلا لهأو ‹ ءاهفسلا يف نيملسم ا ةنس هنأل ؛ هديقي نأ هركي الو رانلاب قارحإلاك هركيف

 نأل ؛ يوادتلا هب ديري ةنقحلاب سأب الو : لاق . هلال ةنايصو « هقابإ نع ازرحت دبعلا يف هركي

 . ثيدحلا هتحابإب درو دقو « عامجإلاب حابم يوادتلا

 اعفن بلقنا هنأل « اًاسحتسا حص لمعلا نم غرف الو هسفنرجأ ول اذه عمو « رجحلا مايقو

 . دبعلا ةراجإ باب يف :ش (هانركذ دقو) :م « ًضحم

 عماجلا» يف لاق يأ :ش (ةيارلا هدبع قنع يف لجرلا لعجي نآ هركيو : -هللا همحر- لاق) :م

 ىوريو) :م قبآ هنأ ىلع ةمالع ديدحلا نم دبعلا قنع يف لعجي ام وهو ةلمهملا ءارلاب : « ريغصلا

 . باتكلا نم طلغ اذه حارشلا لاق . ةلمهملا لادلاب :ش (ةيادلا

 . الاد ءارلا فيحصت نأب « ةيادلا فرح سفن يف بتاكلا طلغ يناتب : تلق

 قوط وهو) :م . ةظفالا هذه ححص دق مهضعبو « هانع نم هلیزپ فیک يورو : هلوق امأو

 قارحإلاک هركيف « رانلا لهأ ةبوقع ةع هنأل ؛ ةملظلا نيب داتعم وهو ‹«هسأر كرحي نأ نم هعنم يذلا ديدحلا

 ةعدب لكو ‹ ةعدب ةلدحم لكو» : اک لاقو . اهتاثدحم رومألا رشو ثدحم رمأ هنأل :ش (رانلاب

 و لكو « ةلالض

 يدنهلا دلا ف ةصاخو هل إم دقو هن یخ ا لارا يف ناما ترج دقف اذه اننامز

 لادلاب :ش (ةراعدلا لهأو ‹ ءاهفسلا يف نيملسملا ةنس هنأل) :م دبعلا يآ :ش (هدیقب نأ هرکی الو) م

 ۾ . ةراعد ‹ رعدي « رعد نم دسفملا ثيبخلا رعادلا هنمو « ثبخلاو داسفلا وهو « ةحوتغملا ةلمهملا

 ةنايصلا لجألو « هبره نع زارتحالا لجأل يأ :ش (هلال ةنايصو هقابإ نع ًازرحت دبعلا يف هركي الف)

 . هلام ظفحل يأ

 :ش (يوادتلا هب ديري) :م ء٠ ريغصلا عماجلا » يف لاق يآ :ش (ةنقحلاب ساب الو : لاق) :م

 يبأ نعو . حابيال نيمستلا اهب دارأ اذإ هنأل « هب ديق يوادتلا ةنقحلاب نقتحملا ديري : يأ

 هب : يف ريمضلا ركذ اغإو « لسلا ثروي ىهانت اذإ لازإلا نأل هب سب ال : -هللا همحر-فسوي

 . ناقتحالا ليوأت ىلع

 : ا هلوق ىلإ كلذب ريشي :ش (ثيدحلا هتحابإب درو دقو ‹ عامجإلاب حابم يوادتلا نأل) م

 . ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور < -هلع هللا يضر- دوعسم نبا نع ةجاحلا ةبطخ ثيدح وهو نسح ثيدح (۱)
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 ىلاعت هللا يضر- ةباحصلا نم ةتس هاور دقو . « ءاود ءاد لكل لعج لجو زع هللا نإف ؛ اووادت»

 : - مهنع

 - هيوهار نب قاحسإ هثيدح جرخأ -امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نب هللا دبع : لوألا

 لاقو . ىسوم نب لضفلا انثدح : لوألا: لاق « امهيدنسم » ىف ديمح نب دبعو -هللا همحر

 : لاق سابع نبا نع « ءاطع نع « ورمع نب ةحلط انثدح : الاق « ديبع نب دمحم انثدح : يناثلا

 الإ ءافش هل قلخ دقو الإ ءاد قلخب مل لجو زع هللا نإف اووادت سانلا اهيأ ي : لک هللا لوسر لاق

 . "توما : ماسلاو . “ماسلا
le ھ . (0 - » 

 خيرات يف ميعن وبأ هاورو هب . ”ورمع نب ةحلط نع « همجعم » يف يناربطلا هاورو

 . ةحلط نع « بهو نب هللا دبع قيرط نم « ناهبصأ

 بعش» يف يقهيبلا هثيدح جرخأ « -امهنع ىلاعت هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع : يناثلا

 نب يلع نب نسحلا انثدح « ديبع نب دمحآ انربخأ « نادبع نب دمحأ نب ىلع انثدح « «نايبإلا

 قراط نع « ملسم نب سيق نع « حيلم نب حارجحلا عيكو وبآ انثدح « عيبرلا وبآ انثدح « لكوتملا

 ل هللا لوسر اي : لجر لاق: لاق -هنع هللا ىضر- دوعسم نب هللا دبع نع « باهش نبا

 . ٠ ءافش هل لزنأو الإ ءاد لزني مل لجو زع هللا نإف «اووادت معن » : لاق . ىوادتتأ

 . هعفد يف سيق نع دباع نب بويأو « -هللا همحر- ةفينح وبآ هعبات دقو : يقهيبلا لاقو

 -هللا همحر- ةفينح يبأ نع «بطلا» يف درفملا هباتك يف ميعن وبأ هجرخآ كلذك : تلق

 همحر- سيق نع يئاطلا دباع نب بويأو « -هنع ىلاعت هللا يضر- يفوكلا تباث نب نامعنلا

 . ° لع یلاعتو هناحبس هللاو « ًاعوفرم هنم -هللا

 «« باهشلا دنسم » يف هثيدح يعاضقلا جرخآ -هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره وبأ : ثلاثا
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 ل ل هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا ضرس ةريره

 رمع نب ةحلط نع« ناميلس نب رمتعم ثيدح نم « بطلا باتك يف ميعن وبآ هاور . «ءاودلا

 . <« بيرقتلا » كورتم وهو ورمع نب ةحلط هيف : : تلق (1)

 . )٥/ ۸٤( دئاوزلا عمجم » عجار ()

 ' :عحص (۳)
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 ٣ ءاوس اذه وحن ًاعوفرم ةريره يبأ نع « ءاطع نع « -هللا همحر-

 نب دايز نع « ةعبرألا هثيدح جرخأ « -هنع ىلاعت هللا يضر- كيرش نب ةماسأ : عبارلا

 ريطلا مهسوءر ىلع اغنأك هباحصأو 44ب يبنلا تيتأ : لاق « كيرش نب ةماسأ نع « ةقالع

 : لاقف . ؟ىوادتنآ هللا لوسر اي : اولاقف انهاهو انه نم بارعألا ءاجف تدعق مث تملسف

 ۲° مرهلا ءاد ريغ ءاود هل عضو الإ ءاد عضي مل لجو زع هللا نإف ءاووادت»
 . حيحص نسح ثيدح : -هللا

 « « مهديناسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو هيوهار نب قاحسإو « ةبيش يبأ نباو دمحأ هاورو

 هللا لوسر اي :اولاق .« توما الإ ءاود هل هللا لزنآ الإ ءاد لزني مل هللا نإف ١ : هيف هيوهار نبا ظفلو

 . هدي نولبقياولعج هدنع نم اوماق املف : لاق . « نسح قلخ » : لاق . دبعلا يطعأ ام لضفأ امف

 . كسملا نم بيط أ يه اذإف يلإ هدي تممضف : كيرش لاق

 همحر- يذمرتلا لاق

 ( همجعم) يف يناربطلاو « « بدألا نم درفملا  باتك يف يراخبلا هاور ننسلا ظفليو

 :لاقو « ملعلا باتك يف كردتسملا » يف مكاحلاو .«هحيحص » يف -هللا همحر - نابح نباو

 ۳ هاجرخی ملو ‹« حیحص ثیدح

 قرط هلو : لاق «ةقالع نب دايز ريغ هنع يوري ال « كيرش نب ةماسأ نأ امهدنع هتلعو

 حيحص :لاقو « هب ةقالع نب دايز نع « مادك نب رعسم نع ١ بطلا » باتك يف اهركذن ىرخأ
 . داتسإإلا

 نب رمعو «لوغم نب كلام « ةقالع نب دايز نع مهتاقثو نيملسملا ةمئأ نم ةرشع هاور دقو

 ‹ ةناوع وبأو « يركسلا نوميم نب دمحم ةزمح وبأو « ةداجح نب دمحمو ةبعشو يئالملا سيق

 نب ءاقروو يوحنلا نمحرلا دبع نب نابيشو « يدوألا ميكح نب نامثعو « ةنييع نب نايفسو
 . عيمجلا مهثيداحأ جرحخأ مث «يعيبسلا سنوي نب ليئارسإو « ةيواعم نب ريهزو يركسلاو رمع

 نع هل دجوي ال نأب هتاور ةرثكو « هراهتشا ثيدحلا اذه لثم كرتي له رظناف : لاق مث

 طقسأ مل : ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا وبأ مامإلا ينلأسو : لاق .دحاو يعبات الإ يباحصلا

 كيرش نبا ةماسأل ادجي ملامهنأل : هل تلقف . ؟نيباتكلا نم كيرش نب ةماسأ ثيدح ناخيشلا

 . كورتم وهو ةحلط نب ورمع هيف : تلق (۱)

 . )۳٤۳١( ةجام نباو < (۲۱۲۵) يذمرتلاو )۳۸۵٣( دواد وبآ هاور : حیحص (۲)

 . ملعلا باتك )١/ ١١١( «كردتسملا» يف مكاحلا (۳)
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 سيق ثيدح اًعيمج اجرخأ دق : هطخب يل هبتك و نسحلا وبأ يل لاقف . ةقالع نب دايز ريغ اًياور

 سيلو «ثيدحلا «لمع ىلع هانامعتسا نم ) : ي يبنلا نع ةريمع نب يدع نع مزاح يبأ نب

 . سيق ريغ وار ةريمع نب يدعل

 رمحلا موحل نع يهنلا يف يب يبنلا نع « هيبأ نع «.يملسألا ريهز نب ةأزجم ثيدح اًضيأ
 . اًربجم ريغوار ريهزل سيلو . ةيلهألا

 بهذي يب يبنلا نع يملسألا سادرم نع مزاح يبأ نب سيق ثيدح يراخبلا جرخأ دقو
 ةرهز نع نيثيدح اًضيأ يراخبلا جرخأ دقو . سيق ريغ وار سادرمل سيلو « ًافالسأ نوحلاصلا

 ةرهز ريغ وار هللا دبعل سيلو « ةي يبنلا نع ةرهز نب ماشه نب هللا دبع هدج نع دہعم نبأ

 . هللا همحر

 نب ةماسأ نأ عم ‹ ثيداحألا هذه نم ةاور رثكأو رهشأو حصأ كيرش نب ةماسأ ثيدحو

 بحأ دبع ىلع ةمعن معنأ اذإ ىلاعت هللا نإ » : اعوفرم هيبأ نع صوحألا يبأ ثيدح يف ««نايبإلا
 . ٩ هيلع یرت نآ

 صوحألا يبآ هنبا ريغ وار هل سيل ةلضن نب كلام نأ الإ ثيدحلا اذه ناخيشلا جرخي مل

 . هيبآ ريغ وار هل سیلو « هیبآ نع يعجشألا

 نب ليعامسإ نع «هننس » يف -هللا همحر- دواد وبآ هثيدح جرخأ « ءادردلا وبأ : سماخلا

 ءادردلا يبأ نع ءءادردلا مأ نع يراصنألا نع« رمع نبا نع « ملسم نب ةبلعث نع شایع

 اووادتت الو اووادتف ءاود ءاد لكل لعجو ءاودلاو ءادلا لزنأ هللا نإ :J ا هللا لوسر لاق : لاق

 . ' «مارحلاب

 يبأ نباو « هدنسم » يف دمحأ هثيدح جرخأ « -هنع ىلاعت هللا يضر- سنأ : سداسلا

 لومیم نبا برح انثدح « دمحم نب سنوي انثدح : لاق ‹ ( هفنصم ) ىف « -هللا همحر- ةبيش

 لجو زع هللا نإ » : لاق لب هللا لوسر نإ :لوقي -هنع هللا ىضر- كلام نب سنأ تعمس : لاق

 یور دق انه وهو نييماشلا ريغ يف فيعض د وهو شايع نب لیعامسإ هيفو )۳۸۷٤( دواد وبآ هاور : فیعض 2 (۱)
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 ءافشتسالا نأل ؛ اهوحنو رمخلاك مرحملا لمعتسي نأ يغبني ال هنأ الإ ءاسنلاو لاجرلا نيب قرف الو

 . مارح مرحملاب

 » يف -هللا همحر- ىلعي هاور ةبيش ىبأ نبا نعو . «اووادتف « ءلودلا قلخ ءادلا قلخ ثيح

 (هدنسم ٩٩ .

 .ءاسنلاو لاجرلا نيب قرفي مل كلذلف راثآلا مومعل :ش (ءاسنلاو لاجرلا نيب قرف الو) :م

 ال) :م .اهيف مرحملا لمعتسي ال هنأل ةنقحلاب اعيمج يوادتلا امهل زوجيف « ريغصلا عماجلا ١ يفو

 يف نأل «رم امل :ش (مارح مرحملاب ءافشتسالا نأل؛ اهوحنو رمخلاك مرحملا لمعتسي نأ يغبني ال هنأ

 . «مارحلاب اووادتت الو » : -هللا همحر- ءادردلا يبآ ثيدح

 برش ليلعلل زوجي : يوغبلل « بيذهتلا » يفو « -هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو

 موقيام حابلا نم دجي ملو « هيف هءافش نأ ملسم بيبط هربخأ اذإ يوادتلل ةتيماو مدلاو لوبلا
 رمخلا نم ليلقلا برش زوجي لهو « ناهجو هيف ؟ كؤافش لجعتي بيبطلا لاق نإو . هماقم
 . یهتنا ‹ ناهجو هیف؟ يوادتلل

 مل اذإ زوجي ال اغنإ مارحلاب ءافشتسالا لعف : -هللا همحر- يودزبلا مالسإلا رخف لاقو

 . هب ءافشتسالا زوجي « هريغ رخآ ءاود هل سیلو ءافش هيف نأ ملع اذإ امأ « ءافش هيف نأ ملعي

 ةصالخ» يفو . هب سأب ال هيلإ راشأ اذإ ناتإلا نيلب يوادتلا : « ىواتفلا » ىف لاقو

 فالخب هيلع مثإ ال تامو هفعضأ ىتح جلاعي ملف هانیع تدمرو هندب فعضتسا لجر « یواتفلا

 كرت اذإف ضرف هتوق ردق لكألا نأل كلذو مثأي هنإف تام ىتح رداق وهو لكأي ملو ماص اذإ ام

 انرمأ نحنو «لكوتلا يفاني يوادتلا نإ : لاقي ال ةمولعم ريغ ةحلاعم اب ةحصلاو هسفن اًقلتم

 : ىلاعتو هناحبس هللا لاق . بابسألا باستكا ىلع لومحم لكوتلاب رمألا لوقن انأل « لكوتلاب

 اذه ىلإو « اذه ريغ نم اهقزري نأ ىلع ردقي ىلاعتو هناحبس هللاو (ةلخنلا عذجب كيلإ يزهو
 : رعش هلوقب - هنع ىلاعت هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ راشأ ىنعملا

 بلطلا كرت يف رخفلا تيأر ينإف ىنغلا بلطا مث نمحرلا ىلع لكوت

 بطرلا طقاست عذجلا كيلإ يزهو ميرمللاقهللانأ رت ملآ

 ببس اهل رومألا نكلو اهيلإ اهزه ريغ نم عذجلا لام ءاش ولو

 بعتلا ةرثك يف دهجلا نكرتت الو ٠ ةجاح لك يف نمحرلا ىلع لكوت

 نبا هقثو دقو يمعلا نارمع الخ حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور : )٥/ Af) «عمجلا» يف يمثيهلا لاق )١(

 . هریغو نیعم نبا هفعضو هریغو نابح
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 ىلإ ديس نب باتع ثعب مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛ يضاقلا قزرب سأب الو :-هللا همحر - لاق

 . هل ضرفو ةكم

 . ؟ةروعلا فشك ةقيقحلا يف : تلق نإف

 حابي وهف ةروعلا فشكب انملس نئلو كلذ نودب رسيت دق اهنإف كلذ ملسن ال : تلق

 . ةرورضلل

 هنأل) :م ‹ ( ريغصلا عماجلا » يف لاق يآ :ش (يضاقلا قزرب سأب الو : -هللا همحر- لاق) :م

 . (هل ضرفو ةكم ىلإ ديسأ نب باتع ثعب مالسلاو ةالصلا هيلع

 يف يعليزلا لاق دقف هل هضرفامأو « ةكم ىلإ هب ايب يبنلا ثعب حص : تلق :ش

 باتك يف « هكردتسم » يف مكاحلا ىور :لاق مث « بيرغاذه :[ةيادهلا ثيداحأل] جيرختلا»

 : لاق يريبزلا هللا دبع نب بعصم ينثدح « -هللا همحر- يبرحلا ميهاربإ قيرط نم لئاضفلا

 هللا لوسر ىفوتو « ةكم ىلع -هلع ىلاعت هللا ىضر- ديسأ نب باتع هي هللا لوسر لمعتسا

 ةرشع ةثالث ةنس ىرخألا ىدامج يف ةكمب -هنع هللا يضر- باتع تامو « اهيلع هلماع وهو دا
)0( 

 ىلإ هرهظ دنسم وهو ديسآ يبأ نب باتع تعمس : لاق برقع يبأ نب ورمع ىلإ دنسأ مث
 نيدقعم نيبوث الإ لب هللا لوسر ينالو يذلا اذه يلمع يف تبصأ ام هللاو :لوقي ةبعكلا

 . يالومامهتوسکف

 ‹ يدقاولا رمع نب دمحم انربخأ : باتع ةمجرت ىف « تاقبطلا » يف دعس نبا ىورو

 ضبق : لوقي هتفالخ يف زيزعلا دبع نب رمع تعمس : لاق هيب نع رفعج نب ميهاربإ انثدح

 ىتح اهيلع هلماع لزي ملف حتفلا موي هالو ناك ةكم ىلع هلماع ديسأ نب باتعو ةي هللا لوسر

 . یھتنا . ی هللا لوسر يفوت

 . اًمهرد نوعيرأ ةيقوألاو ةيقوأ نيعبرأ هل ضرف هيب هنأ اوركذ نيذلا مه انباحصأو

 دبع نب ركب يبأ ثيدح نم ٠ هننس ١ يف يقهيبلا جرخأ دقو بيرغ اذه لوقي فيك : تلق

 نب باتع ل4 هللا لوسر قزر :لاق يرهزلا نع ةيمآ نب ليعامسإ انثدح « ةربس يبأ نب هللا
 . " ةنس لك يف ةيقوأ نيعبرأ ةكم ىلع هلمعتسا نيح ديسأ

 ؟ اذه حصي مل : « هرصتخم » يف يبهذلا لاق : تلق نإق

 . ديسآ نب باتع بقانم : يف ٥۹١( /۳) «كردتسملا» يف مكإحلا هاور (۱)

 . عضولاب يمر دقو « ةربس يبآ نب هللا دبع نب ركب وبآ هيف : تلق (۲)
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 نيصحلا نب قاحسإ ثيدح نم « ٠ هننس ) ىف اًضيأ -هللا همحر- ىقهيبلا ىور : تلق

 - رباج نع «ريبزلا يبأ نع « ةيمآ نب ليعامسإ نع ملسم نب ديعس انثدح -هللا همحر- يقرلا
 . ةكم ىلع -هنع هللا يضر- ديسأ نب باتع لمعتسا ةي هللا لوسر نأ :-هنع هللا يضر

 . ةضف نم ةيقوأ نيعبرأ هتلامع هل ضرفو

 ‹ هلايع ةيافكو هتيافك ىلإ جاتحي المع لمعي يذلا نإف اذه ةحص يف كشي ال نأ يغبنيو

 لاوحأ غرفتف ةهج ىلع لمعبدحأ ىضريالو هلام عيضيالإو هلمع ةهج نم قزري مل نإف
 ناكو . اهيلع نيلماعلاو ماكحلا قزر :باب يف يراخبلا هركذ ام ةحص ىلع ليلدلاو « نيملسملا

 ‹ هتلامع ردقب يصولا لكأي: -اهنع هللا يضر- ةشئاع تلاق ارجأ ءاضقلا ىلع ذخأي حيرش

 .-امهنع هللا يضر- رمعو ركب وبآ لكأو

 نب رمع نأ : مكحلا نع « ةرامع نب نسحلاانربخأ : قازرلا دبع ٤ فنصم » يفو

 ىورو «ءاضقلا ىلع يلهابلا ةعيبر نب ناملسو « احيرش قزر -هنع ىلاعت هللا يضر-باطخل ا
 حلاص نب نسحلا انثدح « نيكد نب لضفلا انربخأ : حيرش ةمجرت يف  تاقبطلا » يف دعس نبا ٠
 یورو . ةئامسمخ احيرش قزر -هنع ىلاعت هللا يضر- اًيلع نأ ينغلب : لاق ىليل يبأ نبا نع

 دحاولا دبع انثدح «ملسم نب نافع انربخأ « -هنع ىلاعت هللا يضر- تباث نب ديز ةمجرت يف

 ىلاعت هللا يضر- باطخلا نب رمع لمعتسا : لاق عفان نع « ةاطرأ نب جاجحلا نع « دايز نبا

 . اًقزر هل ضرفو ءاضقلا ىلع تباث نب دیز - هنع

 دع نع عفان نع رمع ڻب هللا دبع انربخأ « يدقاولا رمع نب دمحم انربخأ : ًضيأ لاقو

 موي -هنع ىلاعت هللا يضر - قيدصلا ركب وبأ عيوب : لاق -امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نب هللا

 نم رشع دحأ ةنس لوألا عيبر نم تلخ ةليل ةرشع يتنلال نينثالا موي لب هللا لوسر ضبق

 : لاق ةفالخلل عيوب املف عاتبيو عيبيف قوسلا ىلإ موي لك ودغي رجات الجر ناكو « ةرجهلا

 ةراجتلا كرتف مهحلصي ام يلايعل دب الو مهنأش يف رظنلاو مهل غرفتلا الإ سانلل حلصي ام هللاوا

 ةنس لك يف هل هضرف يذلا ناكو « مويب ًاموي هلايع حلصيو هحلصي ام نيملسملا لام نم ضرفو

 يضرأ نإو ‹ نيملسملا لام ىلإ اندنع ام اودر : مهل لاق ةافولا هترضح املف « مهرد فالآ ةتس

 هللا يضر- رمع ىلإ كلذ عفدف « مهلاومآ نم تبصأ اب نيملسملل اذكو اذك ناكمب يه يتلا

 . كدعب نم تبعتأ هللاو دقل : لاقف -هنع یلاعت

 انإو لاملا تيب الو نيواودلا ذثموي نكي ملو ةي هللا لوسر ضرف لام يآ نم : تلق نإف

 . -هنع ىلاعت هللا يضر- رمع نامز يف نيواودلا تناك
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 وهو « مهلام يف هتقفن نوكتف نيملسملا قحل سوبحم هنألو « هل ضرفو نميلا ىلإ اًيلع ثعبو

 لامب رفاس اذإ براضملاو ىصولا ىف امك « ةقفنلا بابسأ نم سبحلا نأل اذهو «لاملا تيب لام

 ‹ ةيافك نوكي اميف اذهو « ةبراضملا

 تذخآ يتلا ةيزجلا نمو نارجن ىیراصن نم هذخآ ام : لیقو « ءيفلا نم كلذ هل يه : تلق

 ىلاعت هللا يضر- سابع نبا ىلإ هدانسإب «جارخلا» باتک يف فسوي وبأ لاق . رجه سوجم نم

 حتفب : باتعو . ىهتنا «رجه لهأ سوجم نم ةيزجلا ذأ ةي هللا لوسر نإ : لاق -امهنع
 ةزمهلا حتفب - ديسآو « - ةدحوم ءاب هرخآ يفو « قوف نم ةانثملا ءاتلا ديدشتو ةلمهملا نيعلا

 ديسأ يبأ نب دلاخ هوخأو سمش دبع نبا ةيمأ نب صيعلا يبأ نبا وهو - ةلمهملا نيسلا رسكو

 . امهنع ىلاعت هللا يضر- نایباحص امهو

 ملف هل هضرف امأو حيحص نميلا ىلإ يلع ي هثعب :ش (هل ضرفو نميلا ىلإ اًيلع ثعبو) :م
 وبأ هاور دقف هثعب امأ . ديسأ نب باتع ةصق يف مالكلاك هيف مالكلا نكلو « لقنلا لهأ دنع تبثي

 ينثعب : لاق -امهنع ىلاعت هللا يضر- يلع نع « نسح نع « كامس نع كيرش نع دواد

 ملع الو نسلا ثيدح انأو ينلسرت ةي هللا لوسر اي :تلقف اًيضاق نميلا ىلإ ةَ هللا لوسر

 نيضقتالف نامصخلا كيدي نيب سلج اذإف كناسل تبثيو كبلق يدهتسي هللا نإ » : لاقف . ؟ ءاضقلاب يل

 ام وأ ًايضاق تلز امف« ءاضقلا كل نربي نأ ىرحأ هنإف لوألا نم تعمس امك رخآلا نم عمست ىتح

 يف يسلايطلا دواد وبأو هيوهار نب قاحسإو دمحأ هاورو . دعب ءاضقلا يف تككش

 هاجرخبي ملو « دانسإلا حيحص ثيدح : لاقو «« كردتسملا » يف مكاحلا هاورو . «مهديناسم»

 . “ «يضاقلا بدأ »يف كلذ نم هيف مالكلا رم دقو

 (لاملا تيب لام وهو مهلام يف هتقفن نوكتف نيملسملا قحل سوبحم) :م يضاقلا يآ :ش (هنالو) :م

 لاحب هذخأ لحي مل لطابب عمج ًامارح ناك اذإ امأف « الالح لالا تيب ناك اذإ اذه :اولاق :ش

 . نيملسملا ةماع لاب كلذ سيلو هلهأ ىلع هدر بصخلاو مارحلا لبس نأل

 ‹ ةقفنلا بابسأ نم سبح ا نأل) :م نيملسملا حلاصمل هسبحب هنم هتقفن نوك يأ :ش ( اذهو) :م

 بر لامو ميتيلا لامب امهسفنأ ناسبحي امهنأل :ش (ةبراضملا لاب رفاس اذإ براضملاو يصولا يف امك
 . جوزلا قحب ةسوبحم اهنأل ةدعلا يف وأ ةمصعلا يف تناك ءاوس ةأرملا ةقفن كلذكو لاملا

 : هلوق نم ٠ ريغصلا عماجلا » يف دمحم هركذ يذلا اذه يأ :ش ( ةيافك نوكي اميف اذهو) :م

 . ةقفنلل ةنؤمو ةيافك ناك اذإ اميف ىضاقلا قزرب سأب الو
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 مث . اهلضفأ وه لب « ةعاط ءاضقلا ذإ ‹ ةعاطلا ىلع راجنتسا هنأل ؛ مارح وهف اًطرش ناك نإف

 « هب الإ ءاضقلا ضرف ةماقإ هنكم ال هنأل ؛ذخألا بجاولا لب « لضفألاف « اريقف ناك اذإ يضاقلا

 ثيبب اًمفر ليق ام ىلع عانتمالا لضفألاف اًينغ ناك نإو «هتماقإ نع هدعقي بسكلاب لاغتشالا ذإ
 ؛نيجاتحملا نم هدعب يلوي نمل ًارظنو . ناوهلا نع ءاضقلل ةنايص حصألا وهو ءذخألا :ليقو .لاملا

 ‹ ةيافكلا ردقب هنأ ىلع لدت اًقزر هتيمست مث هتداعإ رذعتي اًتامز عطقنا اذإ هنأل

 ينقزر اذإ الإ ءاضقلا لبقأ ال : لاق نأب رمألا ءادتبا يف ةدقاعمو :ش (اطرش ناك نإف) :م

 ءاضقلا ذإ ةعاطلا ىلع راجئتسا هنأل ؛ مارح وهف) :م « يئاضق ةلباقمب اذكو اذك ةنس لك يف يلاولا

 ءاضقلا » : ب هلوقل تاعاطلا لضفأ يأ « اهلضفأ لب ةعاط ءاضقلاو :ش (اهلضفأ وه لب « ةعاط

 . ىلوأ اذه ىلعف تاعاطلا رئاس ىلع راجئتسالا لطب اذإف «« تادابعلا فرشأ

 روجلاب اهنع لزعني ال يضاقلا ناك نإو « ذفني ال ةوشرلاب يضاقلا مكح نأ ىرت الآ

 ‹« قسفلاب لزعي مهدنع نإف ةلزتعملل اًفالخ « هلزعيف لزعلا قحتسي نكلو « ءاشترالاو قسفلاو

 . باحصألل ةياور وهو

 م هتيافكو هقزر ذخأ يأ :ش (ذخألا بجاولا لب لضفألاف «اريقف ناك اذإ يضاقلا مث) :م

 نع هرخڙي يأ :ش (هتماقإ نع هدعقي بسكلاب لاغتشالا ذإ « هب الإ ءاضقلا ضرف ةماقإ هنكمي ال هنأل)

 -هنع ىلاعت هللا ىضر- ركب ىبأ ةصق ىف انركذ امك بسكلاب هلاغتشالو ءاضقلا ضرف ةماقإ

 ليق ام ىلع) :م لالا تيب يف قزرلا ذخأ نع :ش (عانتمالا لضفألاف اًبنغ ناك نإو) :م . بيرق نع

 . نيملسملا لام تيبب قفرلا لجأل يأ :ش (لاملا تيبب اقفر

 نع ءاضقلا ةنايص لجأل يأ :ش (ناوهلا نع ءاضقلل ةنايص حصألا وهو «ذخألا : ليقو) :م

 امك ءاضقلا روم ىلإ تفتلي ال ذخأي مل اذإ هنأل « ةلذلا نع ءاضقلا ةنايص لجأل يأ « ناوهلا

 . ءاضقلا رومآ ةماقإ ذئنيح همزلي ذخأ اذإف « هئانغ ىلع هدامتعال يغبني

 نم هدعب يتأي نم قح يف رظنلا لجألو يأ :ش (نيجاتحملا نم هدعب ىلوي نمل ارظنو) :م

 لاملا تيب نم عطقنا اذإ ةمولعم وهو يضاقلا قزر نأل يأ :ش (عطقنا اذإ هنأل) :م ءارقفلا ةاضقلا

 هيلع جتحي لاملا تيب رومأ يلوتم نأل :ش (هتداعإ رذعتي اًنامز) :م هنع هعانتماو ينغلا يضاقلا كرتب

 . ريقفلا يضاقلا ررضتيف نامز ذنم هيف ةداعلا يرج مدعب

 يضاقلا مولعم : «ريغصلا عماجل ا ١ يف دمحم لاق « هتيمست مث يأ :ش ( اقزر هتيمست مث ) :م

 هناحبس هلوقل ةيافكلا نم رثكأ ىطعي الو هلايعلو هل :ش (ةيافكلا ردقب هنأ ىلع لدت) :م اًقزر

 نوكل ميتيلا يصو يف اهلوزن ناك نإو « ةيآلا (فورعملاب لكأيف اريقف ناك نمو :  ىلاعتو
 . ةبسحلا قيرطب هريغل لمعي نم لكل مكحلا كلذل « هسفن اًتسباح ميتيل اهيلع يصولا
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 يفو ‹ هنم ىطعي وهو ةنسلا لوأ نم ذخؤي جارخلا نأل ؛ ةنسلا لوأ يف هئاطعإب مسرلا ىرج دقو

 ولو . حيحصلا وه ةيضاملا ةنسلا جارخ جارخلا نم ذوخاملاو « ةنسلا رخآ يف ذخؤي جارخلا اننامز

 تتام اذإ ةأرملا ةقفن يف فورعم فالتخا ىلع وه : ليق « اهلامكتسا لبق لزعو ةنس قزر ىفوتسا

 ةمألا رفاست نأب سأب الو :لاق . درلا بجي هنأ : حصألاو « ةنسلا ةقفن لاجعتسا دعب ةنسلا يف

 مراحملا ةلزنب سملاو رظنلا ىلإ عجري اميف ءامإلا قح يف بناجألا نأل ؛ مرحم ريغب دلولا مأو
 اهيف كلم ا مايقل ةمأ دلولا مأو ‹ لبق نم انركذ ام ىلع

 لوأ يف) :م يضاقلا قزر ءاطعإب ةداعلا ترج دقو يآ :ش (هئاطعإب مسرلا ىرج دقو) :م

 اذه « جارخلا نم ىطعي يضاقلا يأ :ش (هنم ىطعي وهو ةنسلا لوأ نم ذخؤي جارخلا نأل ؛ ةنسلا

 . نامزلا لوأ يف ناك

 يآ :ش (ةيضاملا ةنسلا جارخ جارخلا نم ذوخاملاو « ةنسلا رخآ يف ذخؤي جارخلا اننامز يفو ) :م

 هيلإ راشأ «ىوتفلا هيلعو ةيضاملا ةنسلا جارخ وه ةنسلا لوأ يف جارخلا نم مامإلا هذخأي يذلا نأ

 . ىوتفلا هيلع ضي : يكاكلا لاق :ش (حيحصلا وه) :م : هلوقب

 م ةنسلا مات لبق يأ :ش (اهلامكتسا لبق لزعو ةنس قزر) :م يضاقلا يآ :ش (یفوتسا ولو) :م

 ةقفن لاجعتسا دعب ةنسلا يف) :م جوزلا يآ :ش (تتام اذإ ةرملا ةقفن يف فورعم فالثخا ىلع وه :ليق)

 فاصخلا راشآ هيلإو « فسوي ىبأل اًفالخ دمحم دنع ةنسلا نم ىقب ام در بجي ثيح :ش (ةنسلا

 اذكو ‹ فسوي يبأل اًقالخ دمحم دنع يقب ام در يضاقلا ىلع بجي كلذكف « « هتاقفن » يف

 ردصلا ركذاذك :ش (درلا بجي هنأ : حصألاو) :م « ةنسلا ءانثأ يف يضاقلا توم يف مالكلا
 . ناخ يضاق نيدلا رخفو ديهشلا

 : «ريغصلا عماجل ا » يف لاق يأ :ش (مرحم ريغب دلولا مأو ةمألا رفاست ناب ساب الو : لاق) :م

 يف بناجألا نأل يأ :ش (مراحملا ةلزنب سملاو رظنلا ىلإ عجري اميف ءامإلا قح يف بناجألا نأل) :م

 امك بناجألا عم امهب رفسلا زاجف « سملاو رظنلا قح يف راوجلا قح يف مراحملاك ءامإللا قح

 . مراحملا عم رئارحلل زاج

 »و « طيحملا» يف اذك « قسفلا لهأ ةبلغل لحي ال : اننامز يف امأو . مهنامز يف اذه : ليقو

 ام ىلع) :م لجرب ولخت الو « مرحم ريغ عم رفاست ال ةرحلا زوجعلا نأ ىلعاوعمجأو « « ةمتتلا

 دقف ةرفاسملاو اهب ةولخلا امأو : هلوقب ءاربتسالا لصف لبق ركذ ام ىلإ هب راشأ :ش (لبق نم انركذ

 . مراحملا يف امك حابي :ليق

 قح يف بناجألا نإ متلق مكنإ : لاقي امع باوج اذه :ش (اهيف كلملا مايقل ةمأ دلولا مأو) :م

 . ؟اهتنبا اهدلو نأل « ةمأب تسيل دلولا مأو مراحم اك ءامإلا
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 . باوصلاب ملعأ هللاو « اهعيب عنتما نإو

 الب اهؤطو لحو اهمادختسا زاجأاذهلو ءاهيف كلما مايقل ةمأ دلولا مأ نب :باجأف

 نيكلملا دحآب ءطولا لحي الو ؛حاکن

 ءاهيف كلما مايق نع اهجرخي ال اهعيب عانتما ينعي « هلبق اب لصاو :ش (اهعيب عنتما نإو) :م

 . ةيرحلا اهقاقحتسال عيبلا عانتما نأل

% f ¢ 
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 تاوما ءابحإ باتک

 ام وأ ‹ هيلع ءاملا ةبلغل وأ هنع ءاملا عاطقنال يضارألا نم هب عفتني ال ام تاوملا : -هللا همحر - لاق

 ايداع اهنم ناك امف : لاق . هب عافتنالا نالطبل كلذب يمس « ةعارزلا عنمي ام كلذ هبشأ

 ( تاوملا ءايحإ باتك ) :م

 باتكب باتكلا اذه ةبسانم : حارشلا لاق «تاوملا ءايحإ ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 سيل اذهو . هركي ال امو هركيام باتكلا اذه لئاسم ىف نأ ثيح نم نوكي نأ زوجي . ةهاركلا

 هلاق ام اذه نم دعبأو « هركيال امو هركيامع ولخي نأ بتكلا نم باتك لق هنأل ٠ ءيشب

 ىلإ ًابيرق ناكف ةيمانلا ةايحلل ببستلا هيف ناكف ةروص ءايحإ ضرألا ءايحإ نأل وأ . يكاكلا

 . ءايحإلا ةقيقح

 باتكلا اذه نأ لاقي نأ هجوألاو ةيعطقلا ةمرحلا ىلإ بيرقو ةروص ةمرح ةهاركلا نأ امك

 عفني ال ام ريرحلاو ةضفلاو بهذلا كلذكو « هب عفتني ال ام يضارألا نم نأ وهو تاوملا نايب هيف

 ءاسنلاو لاجرلا قح يف ةضفلاو بهذلا يف امهوحنو برشلاو لكألا مرحي ثيح ًاعرش هل
 يف تاوملاك ءايشألا هذه مكحف لاجرلا قح يف هدسوتو هشارتفاو ريرحلا سبل مرحيو « اًعيمج

 تاوم اك هيف هوركم لك كلذكو « ةروكذملا ءايشألا يف : اعرشو « تاوملا يف ةداع هب عافتنالا مدع

 . اعرش هب عفتني ال ثیح

 يف يرودقلا لاق يأ :ش (يضارألا نم هب عقتتي ال ام تاوملا : -هللا همحر- لاق) :م

 اغإ يضارألا نم : هلوقو « يوغللا ىنعملا وهو « هب عفتني الام :تاوملا : هلوقو . «هرصتخم»

 :ش (هنع ءاملا عاطقنال) :م : هلوقل هب عافتنالا مدع ةلع ىلإ راشأو يعرشلا هانعم ىلإ ةراشإ ديز

 كلذك « هب يف ريمضلا كلذكو هل نايب يضارألا نمو « هب عفتني ال ام ىلإ عجري هنع يف ريمضلا

 هبشأ ام وأ) :م . ةعارزلل الحم قبي مل ىتح هاطغ نأب :ش (هيلع ءاملا ةبلغل وأ) :م هلوق يف هيلع يف

 م ةرذعتماهتعارز تراصف لامرلا اهيلع بلغ وأ ةخبس تراص نأب :ش (ةعارزلا عني ام كلذ

 نالطب لجأل يضارألا نم هب عفتني ال ام تاوملا يمس يأ :ش (هب عافعنالا نالطبل كلذب يمس)

 م . هب اعفتنم هلعج نع ةرابع هؤايحإو « هب عافتنالا لطب تام اذإ ناويحلاب اهيبشت « هب عافتنالا

 ةبارخ ناك ام يداعلا نم دارملا حارشلا لاقو : يرودقلا لاق يأ :ش (اًيداع اهنم ناك امف : لاق)

 داعل نكت مل تاوملا يضارألا عيمج نأل . داعل اًبوسنم نوكي نأ الإ كلام هل فرعيالو ادق

 ام ىلع فنصملا هركذ اذكو « مايألا يدق يف ناك اداع نأل « ابارخ ميدقلا نع كلذب ينك اغنإو
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 ثيحب ةيرقلا نم ديعب وهو « هنيعب كلام هل فرعي ال « مالسإلا راد يف اكولم ناك وأ « هل كلام ال

 يضارألا عيمج نكي مل انإو « داع ىلإ ةبسن وه < ءايلا ديدشتب يداعلا نأ كش ال : تلق

 نم ريثك ىلع ىلوتسا اداع نأ خيراتلا لهآ ركذ دقو . هيلإ بوسنم هرثكأف داعل ةبوسنم تاو

 نوكي وأ . مالسلا هيلع حون نب ماس نب مرأ نب صوأ نب داع وهو « دنهلاو قارعلاو ماشلا دالب
 م لاح لك ىلع ةحيحص ةبسنلا نوكتف مهمدقل هموقو داع ىلإ بسني ميدق رثأ لك نأ ةبسنلا هذه

 . (ةيرقلا نم ديعب وهو « هنيعب كلام هل فرعي ال مالسإلا راد يف اكول ناك وأ هل كلام ال)

 وهو يواحطلا رايتخا وه يرودقلا هطرش يذلا اذهو « ةيرقلا نم ديعب هنأ لاحلاو يأ :ش

 : «يواحطلا حرش » يف يباجيبسألا مامإلا لاقو . ةيرقلا نم دعبلا طرتشي ال ةياورلا رهاظ ريغ
 امك كرتلاب هنع هكلم لوزي ال هنإف « كلم ببس يأب يمذ وأ ملسم نم اًئيش كلم نم نأ لصألا

 ال لوألا هكلام كلم ىلع وهف نورقلاو نونسلا هيلع تضمف اهبرخ مث اًسضرأ وأ راد كلم اذإ

 . تاوم ضرألا كلت نوكت

 ‹ ةدلبلا جراخ تناكو ةدلبلا قفارم نم نكت ملو دحأل اكلم كلت مل يتلا : تاوملا ضرأو

 ةميظع ةمكأ وأ ‹ هؤام زرح ول اهنم بيرق ةدلبلا جراخ ارحب نأ ىتح . تدعب وأ ةدلبلا نم تبرق
 امو : يواحطلا لاقو . ةياورلا رهاظ يف تاوم ضرأ ضرألا كلت تناك دحأل اكلم نكي مل

 . تاو سيلف رماعلا نم برق

 ةمسقلا يف تلخد اهنأل « تاومب تسيل ىراخب يفامأو : « ىواتفلا ةصالحخ » يفو

 ىلإ فرصتلاف ملعي مل نإف ‹ هتثرو ىلإ وأ مالسإلا يف عفتنم وآ كلام ىصقأل فرصيو

 الف ةطقللاك يهف اهلهأ ضرقنا اذإ مالسإلا راد يف ةكولمملا يضارألا : « ةريخذلا » يفو . يضاقلا

 اهءايحإ زجي ملف اكلام اهل نأل « ةياور يف دمحأو « لوق يف يعفاشلا لاق هبو « اهؤايحإ زوجي
 دمحأو « لوق يف يعفاشلا لاق هبو ءايحإلاب كلميف تاوملاك : ليقو . اًنيعم اهكلام ناك ول امك

 . هل يهف ةتيم اًضرأ ايحأ نم » : ةي هلوق مومعل كلامو ةياور يف

 ‹ هلوقل ريسفت اذه :ش (هيف توصلا عمسي ال حاصق رماعلا ىصقأ يف ناسنإ فقو اذإ ثيحب) :م

 بيرقلا نيب لصافلا دحلاف . -هللا همحر- فسوي يبآ نع يور اذكه . ةيرقلا نم ديعب وه

 لاع ناكم ىلع «تانارمعلا ىصقأ توصلا يرهج لجر موقي نأ : هنع يورام ىلع ديعبلاو

 هتوص عمسپ ال ناک اذِإو « هنم ابیرق نوکی هتوص هنم عمسی يذلا عضوملاف . هتوص یلعأب يدانيف

 هلوق نع ربخ اهنأ ىلع عفرلا لحم يف ةلمج :ش (تاوم وهف) :م « تانارمعلا نم اًديعب نوكي هنم

 . طرشلا ىنعم أدتبملا نيمضتل ءافلا تلخدو ايداع ناك امف
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 نع يورملاو ‹ هبارخ مدق ام يداعلا ىنعمو . يرودقلا هركذ اذكه : - هنع هللا يضر- لاق

 اهب قافترالا عاطقنا عم يمذ وأ ملسمل اًكولم نوكي ال نأ طرتشي هنآ : - هللا همحر - دمحم

 نوكي هكلام فرعي مل اذإو « اًتاوم نوكت ال يمذ وأ ملسمل ةك ولم يه يتلا امأف. اًقلطم ةتيم نوكتل

 ام ىلع ةيرقلا نع دعبلاو اهناصقن عرازلا نمضيو هيلع دري كلام هل رهظ ولو « نيملسملا ةعامحجل

 هنع اهلهأ قافترا عطقني ال ةيرقلا نم اًبيرق نوكي ام نأ رهاظلا نأل ؛ فسوي وبأ هطرش لاق

 يرودقلا ركذ اذكه ؛ فنصملا لاق يأ :ش (يرودقلا هركذ اذكه : -هنع هللا يضر- لاق) :م

 ناک ام ايداع ناک امف ‹ يرودقلا لوق ینعم :ش (هبارخ مدق ام يداعلا ینعمو) :م . هرصتخم » يف

 اکو لم نوکی ال نآ طرتشی هنآ -هللا همحر- دمحم نع يورملاو) م اًمنآ هيف مالکلا رم دقو ادق هبارخ

 حرش » يف هداز رهاوخ لاق . اهب عافتنالا عاطقنا عم يأ :ش (اهب قافترالا عاطقنا عم يمذ وأ ملسل

 رصملا لهأ قافتراو ءاملا اهنع عطقنا دقو دحأ اهكليي ال ضرأ لك : دمحم لاق : «برشلا باتك

 وأ ملسمل اكولم نوكي ال نأ هلوقب دارأو . تانارمعلا نم اًبيرق تناك نإو اًناوم ناك اهب ةيرقلاو

 ىعرملا ثيح نم اهب سانلا قافتراو ءاملا اهنع عطقناو اًبارخ راصف اهل اكولم ناك اذإ هنآ« يمذ

 ملسمل اكولم ناك ام نأل « اًعيمج امهدنع مامإلا نذإب كليب ال ىتح اًناوم نوكي ال هنإف باطتحالاو

 . بيرق نع انيب ام ىلع . قفارملاو ءاملا عاطقناو بارخلاب اهنع كلما لوزي ال يمذ وأ

 نأل قالطإلا ىلع ةتيملا ضرألا نوكتل طورشلا ةدم طرشب ينعي :ش (اًقلطم ةتيم نوكتل) م

 نأ ىمسملا يف لماكلاو ‹ لماكلا ىلإ فرصتي مسالا قلطمو قالطإلا ىلع ةتيلا ركذ ب يبنلا

 امأف يأ -دمحم لوق ةمتت نماذه - :ش (ةك ولم يه يتلا اماف) :م دحأل ةكولم ضرألا نوكي ال

 (نيملسملا ةعامحمل نوكي هكلام فرعي مل اذإو « اًناوم نوكت ال يمذ وأ ملسمل) :م ةكولم يه يتلا ضرألا

 اذكف صيصختلا ىلع كلمتي نأ دحاول نوكي الف اًئراو كرتي ملو الام كرتو تام نمك . :ش

 ىلع دري لجر هايحأ نأ دعب كلام تاوملل رهظ يأ :ش (هيلع دري كلام هل رهظ ولو) :م اذه

 . هريغ نم هب قحأ هنأل ؛ هکلام

 ال . ءايحإلادعب ةعارزلاب لصح يذلا ناصقنلا يأ :ش (اهناصقن عرازلا نمضيو) :م

 بحاصل ريصيف كلذ يف عربت هنأ لوقن انأل اهفالتإب نمضي الف لعفب تلصح مفانملا : لاقي

 نأ ييحملا ىلعف ةعارزلا لبق كلام اهل رهظ ول اذهلو هضرأل ةفص تراص اهنأل « ضرألا

 . اهكلام ىلإ اهملسي

 لمجلا نإف ‹ نامضلا يفاني ال عرشلا نذإ نأل « نمضي الف عرشلا نذإب لعف هنإ : لاقي الو

 اهبحاص رهظ اذإ نمضيو قدصتلا هيلع بجي طقتللاو نمضي مث عرشلا نذإب هلتق حابي لئاصلا

 عطقني ال ةيرقلا نم ًابيرق نوكي ام نأ رهاظلا نأل ؛ فسوي وبآ هطرش لاق ام ىلع ةيرقلا نع دعبلاو) :م

 دقو -هللا همحر- فسوي وبأ هطرش هلوق هربخو ءادتبالاب عوفرم دعبلا :ش (هنع اهلهأ قافترا
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 ناك نإو «ةقيقح اهنع ةيرقلا لهآ قافترا عاطقنا ربتعا -هللا همحر - دمحمو . هياع مكحلا راديف
 همحر - يسخرسلا ةمئألا سمشو « داز رهاوخب فورعملا مامإلا هركذ اذك « ةيرقلا نم اًبيرق

 هایحآ نإو « هكلم مامإلا هنذإب هایحآ نم مث .-هللا همحر -فسوي وبآ هراتخا ام ىلع دمتعا -هللا

 ايحأ نم » : مالسلا هيلع هلوقل٬ هكلمي : الاقو ء - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هكلمي مل هنذإ ريغب

 . « هل يهف ةنيم اضرا

 . بيرق نع هيف مالكلا انطسب

 قافترالا مدع نآ دارأ قافترالا ليلد وه يذلا برقلا ىلع يأ :ش (هيلع مكحلا راديف) :م

 نم ضرألا ضعب وهو رهاظلا ليلدلا انلعجف « سانلا ضعب هيلع علطي ال يفخ رمأ هعاطقناو

 . دمحم ربتعا امك ةقيقح قافترالا عاطقنا ربتعي ملف هيلع مكحلا ريدأف هماقم امئاق رماعلا

 ةقيقح ىلع دمحم دنعو « ديعبلاو بيرقلا ىلع مكحلا رادي فسوي يبأ دنع نأ : لصاحلاو

 عاطقنا ربتعا - هللا همحر - دمحمو) :م : هلوق ىنعم وهو ةثالثلا تلاق هبو اهمدعو قافترالا

 :ش (ةداز رهاوخب فورعملا مامإلا هركذ اذك « ةيرقلا نم ًابيرق ناك نإو « ةقيقح اهنع ةيرقلا لهآ قافترا

 بحاص ةداز رهاوخب فورعملا يراخبلا نسحلا نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم : همساو

 م ةئامعبرأو نيناملو ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو سماخلا يف تام « «طوسبملا»

 : هلوقب ذخأ ينعي « :ش (- هللا همحر -فسوي وبأ هراتخا ام ىلع دمتعا يسخرسلا ةمئألا سمشو)

 دمحم همسا ةمئألا سمشو ًاضيأ يرودقلا دمتعا هيلعو اًتاوم نوكي ال رماعلا نم برق ام نآ وهو

 ةسمخ يف روهشملا (طوسبملا » بحاص ريبكلا مامإلا يسخرسلا ركب وبأ لهس يبأ نب دمحأ نب
 ۾ تاوملا يأ :ش (هايحأ نم مث) :م «-هللا همحر- ةئام ةعبرألا دودح يف يفوت .ادلجم رشع

 لئاسم نم اًضيأ هذهف :ش (-هللا همحر -ةفينح يبأ دنع هكلمي مل هنذإ ريغب هايحأ نإو هكلم مامإلا نذإب)

 . يرودقلا

 لاقو «يكلاملا نونحسو غبصأو دمحأو يعفاشلا لاق هبو اًقلطم ينعي :ش (هکلمب : الاقو) :م

 ءالف الإو مامإلا نم نذإلا ىلإ رقتفا هيف سانلا حماستي عضوم يف رماعلا نم اًبيرق ناك نإ : كلام

 نم ةعست هاور ثيدحلااذه :ش ( هل يهف ةنيم ًاضرأ ايحأ نم »:مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م

 هشيدح جرخأ « -امهنع هللا يضر- سابع نب هللا دبع : لوألا - مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 هللا يضر- سابع نبا نع هيبآ نع سواط نبا نع حابر نب رمع نع « همجعم » يف يناربطلا

 هاور «قح ملاظ قفرعل سيلو هل يهف ةتيم اًصضرأ ايحأ نم » : لاق هنأ ب يبنلا نع -امهنع ىلاعت

 عباتي ال لیطاوبلاب هنع ثدحي سواط نب یلوم حابر نب رم :لاقو « ؟لماکلا » يف يدع نبا
 كلذكو «لاجد يدبعلا رمع يبأ نبا وه حاير نب رمع : لاق هنآ يراخبلا نع دنس مث . هيلع

۲A1 



 . ںهقفاوو سالفلا نع لقن

 (هحيحص)» يف يراخبلا اهثيدح جرخأ -اهنع ىلاعت هللا يضر- نينمؤملا مأ ةشئاع : يناثلا

 الب يبنلا نآ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ةورع نع نمحرلا دبع نب دمحم نع ةعرازملا يف

 يف -هنع هللا يضر- رمع ىضق :ةورع لاقو . « اهب قحأ وهف دحأل تسيل اضرأ رمعأ نم » :لاق

 يبأ نع ليعامسإ انثدح ريهز انثدح : لاقو فنصملا ظفلب يلصوملا ىلعي وبأ هاورو « هب هتفالخ

 لوسر لاق تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه يبأ نع ينثدح سيوأ

 يف يسلايطلا دواد وبآ هاور كلذكو « قح ملاظ فرعل سيلو هل يهف ةنيم ًاضرأ ايحأ نم ١ : الك هللا

 . ( هذدنسم )

 قيرط نمو « ىلعي وبأ ظفلب اعوفرم ةشئاع نع يرهزلا نع حلاص نب ةعفر انثدح

 . «هننس » يف ينطقرادلا هاور يسلايطلا

 هثیدح جرخآ دیز نب دیعس ثلاثلاو . هب سأب ال هنأ وجر لاقو ةعمز نباو يدع نبا هاورو

 نب باهولا دبع نع «تاوملا» يف يئاسنلاو «ماكحألا» يف يذمرتلاو «جارخلا» يف دوواد وبأ

 ةتيم اضرأ ايحأ نم » : لاق اب يبنلا نع ديز نب ديعس نع ةورع نب ماشه نع بويآ نع يفقسلا

 نع مهضعب هاور دقو 7 يرغ نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو «قح ملاظ فرمعل سيلو هل يهق

 . ًالسرم ةورع نع ماشه

 ديعس نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع یور ادحأ ملعن ال : لاقو « هدنسم » يف رازبلا هاورو

 .دواد وبأ هجرخأ يذمرتلا هيلإ راشأ يذلا لسرملاو ماشه نع بويأ نع باهولا دبع الإ دیز نبا

 دقلف :ةورع لاق :دازو «هلتق لاق هيي يبنلا نأ هيبأ نع ةورع نب ىيحي نع قاحسإ نبا قيرط نم

 ًالخن امهدحأ سرغ هل هللا لوسر ىلإ امصتحا نيلجر نأ ثيدحلا اذه ينثدح يذلا ينربخأ

 . اهنم هلخن جرخي نآ لخنلا بحاص رمأو « هضرأب ضرألا بحاصل ىضقف رخآلا ضرأ يف

 باحصأ نم لجر لاقف: رخآ ظفل يفو . سوقلاب اهلوصأ برضتل اهنإو اهتيأر دقلف

 هجرحخأو لخللا لوصأ يف برضي لجرلا تيأر انأف :- ديعس وبأ ينظ ربكأو - ةي يبنلا

 لاق يب يبنلا نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ديعس نب ىيحي نع ثيللا نع اًضيأ يئاسنلا

 ماشه انربخأ ةيضقألا باتك يف « ًاطوملا » يف -هللا همحر- كلام هاورو كلذك ًالسرم ثيدحلا :

 . يدبعلا حابر نب رمع ةمجرت يف )٥/ ١١( «لماكلا »يف يدع نبا هاور (۱)

 . ةيضقألا باتك (۵۱۷ص) «ينطقرادلا ننس» (۲)

(mmيذمرتلا . (۳۷۳) دواد وبا هاور : نیحص  ))۱٤١۷ . 
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 . هم هللا لوسر نع ةورع نبا

 بويأ نع يعفنلا باهولا دبع نع اًضيأ يئاسنلاو يذمرتلا هثيدح جرخأ رباج : عبارلا

 يهف ةنيم اضرأ ايحأ نم » : لاق ئ يبنلا نآ هللا دبع نب رباج نع ناسيك نب بهو نع ماشه نع

 ةنيم اضرأ ايحأ نم » : دانسإلا اذهب يئاسنلا ظفل يفو حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو « هل

 ظفللا اذهب «هحيحصا» يف نابح نبا هاورو . “ ةقدص هل وهف اهنم ةبقاعلا تلكأ امو رجأ اهيف هل يهف
 ىلع ليلد ربخلا اذه يفو : لاق مث -هنع هللا يضر- رباج نع ريبزلا يبأ نع ةملس نب دامح نع

 ثلاثلا عونلا يف هداعآو ملسم الإ نوكت ال ةقدصلا نأل « هل نكت مل ةتيم ًاضرأ ايحأ اذإ يمذلا نأ

 - مهنم نوكت اغنإ ةقدصلا نأل نيملسملل باطخل ا اذه نإ :لاقو ثلاملا مسقلا نم نيعبرأ لاق

 نب ماشه انثدح « عيكو انثدح «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاورو - قزرلا بالط : ةبقاعلاو

 . ًاعوفرم هللا دبع نب رباج نع عفار يبأ نبا نع «ةورع

 » يف يناربطلا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر- صاعلا نب ورمع نب هللا دبع : سماخلا

 « يڻراحلا باهولا دبع نب دمحم انثدح رداسم نب مساقلا نب دمحأ انثدح « طسوألا همجعم

 ثيدحب ًاعوفرم رمع نب هللا دبع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع يحايرلا دلاخ نب ملسم انثدح
 . ورمع نب هللا دبع نع هيبأ نع ماشه نع دلاخ نب ملسم هب درفت :لاقو « دیز نب دیعس

 انثدح «همجعم» يف يناربطلا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر- ديبع نب ةلاضف : سداسلا
 نب ديعس انثدح «يطاطولا حلاص نب ىيحي انثدح « يطيوحلا ةريحب نب باهولا دبع نب دمحأ

 دابع دابعلاو هلل ضرألا» : يب هللا لوسر لاق : لاق ديبع نب ةلاضف نع لوحكم نع زيزعلا دبع
 . «  هل يهف اتاوم اضرا ايحآ نم «هللا

 ىسوم انثدح « طسوألا همجعم ١ يف يناربطلا هثيدح جرخأ « مكحلا نب ناورم : عباسلا

 نبا نع يمحلا رمع نب عفان انثدح ‹ دواد نب یسوم انثدح « رعاشلا نب جاجح انثدح نوراه نبا

 ظفلب ليي يبنلا نع مكحلا نبا نارمع نع ناورم نب كلملا دبع نع ريبزلا نب ةورع نع ةكيلم يبأ
 . "رعاشلا نب جاجح هب درفت : لاقو « ةلاضف ثيدح

 » يف رازبلاو ةبيش يبأ نبا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر- فوع نبورمع : نماشلا

 هدج نع هيبأ نع فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ریثک نع ٩ همجعم » يف يناربطلاو «امهيدنسم

 . (حيحصلا مقر١١١١ )٤٠۸/ يذمرتلا : ينابلألا هححص : حيحص (۱)

 . حيحصلا لاجر هلاجرو « يناربطلا هاور : «عمجملا» يف يمثيهلا لاق ()

 . ظفاح ةقث وهف هب جاجح درفت رضي الو حيحص هدانسإ : تلق ()
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 -هللا همحر -ةفينح يبألو . ديصلاو بطحلا يف امك « هكلميف هبلإ هدي تقبس حابم لام هنألو

 . ٠ هب همامإ سفن تباط ام الإ ءرملل سيل » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 دمحأ نع هفعضو ريثكب هلعأو « لماکلا » يف يدع نبا هاورو « دیز نب دیعس ثیدحب اعوفرم

 . دج نيعم نباو يئاسنلا نعو

 هللا لوسر لاق : لاق هيلإ هدانسإب يواحطلا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر- ةرمس : عساتلا

 . « هل وهف َءيش ىلع طاحا نم » : هيي

 بطحلا يف امك) :م مامإلا نذإ ىلإ رقتفي الف :ش ( هكلميف هيلإ هدي تقبس حابم لام هنألو) :م

 تدعم دجو ولاذكو مامإلا نذإ نودب هكليب اًشيشح وأ ًاديص وأ ابطح ذخآأ ول ينعي :ش (ديصلاو

 هيلع هلوق -هللا همحر- ةفينح يبألو) :م هنذإ نودب هل نوكي هيف دحأل قح ال عضوم يف اًزاكر وأ

 نم يناربطلا هجرخآ ثيدحلا اذه :ش (هب همامإ سفن تباط ام الإ ءرملل سيل » : مالسلاو ةالصلا

 يبأل لدتسي نأ ىلوألاو ةريسلا يف مدقت دقو « فعض هيفو -هنع هللا يضر- ذاعم ثيدح

 ثيل نع« «جارخل اب ىمسملا هباتك يف -هللا همحر- فسوي وبآ هجرخأ اب -هللا همحر -ةفينح

 ًاضرأ ايحأ نمف يدعب نم مكل مث هلوسرلو هلل ضرألا يداع » لب هللا لوسر لاق : لاق سواط نع

 وبأو ٩ هنس » يف روصنم نب ديعس اًضيأ هاورو « نينس ثالث دعب قح رجتحملل سيلو هل يهف ةتيم

 ٠ م هللا لوسر لاق : لاق سوواط نع ثيل نع ليضف ثيدح نم « هننس » يف يقهيبلاو ديبع

 يورو «  اهتبقر هلف ضرألا ناتوم نم اًئيش ايحأ نمف يدعب نم مكل مث هلوسرلو هلل ضرألا يداع
 هيبأ نع سوواط نبا نع نايفس انثدح ماشه نب ةيواعم ثيدح نم اًضيأ

 اعيش اهنم ايحأ نمف ‹« هلوسرلو هلل ضرألا ناتوم » هيب هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع

 ىلإ ةفاضإ هنآ : هب لالدتسالا هجو هيلع ركنأ ام اذه : يبهذلا لاقو هلصوب ةيواعم درفت . « هل يهف
 نذإب الإ هنم ءيشب دحأ صتخي نأ زوجي ال هلوسرو هللا ىلإ فيضأ ام لكو « لوسرلا ىلإو هللا

 نذإب الإ هنم ءيشب دحأ صخي مل هلوسرو هللا ىلإ فيضأ اغإ «ةميقلا باب يف سمخلاك مامإلا

 سيل هنأل مامإلا نذإب ناك اذإ ام: « هل يهف ةتيماضرأ ايحأ نم» هلوق نم دارملا نأ ملعف « مامإلا

 هبو ببسلا نايبل ثيدحلا « اًضرأ ايحأ نم» : لي هلوق نم دارملا نوكيف ‹ طرشلا اذه يفني ام هيف

 ىلع قبسلا نأل« قح ملاظ قرعل سيل :٠ ب هلوق وهو نذإلا طارتشا ىلع ليلدلا ل دقو لوقن

 : يواحطلا لاقو . طرتشي نأ يغبنيف ملاظ فرع ىنعم يف بلاغتلا قيرطب ذخألاو مامإلا يأر

 جارخ ضرأ الو نيملسملا نم دحأب رضت ال اًضرأ ينعطقأ : ىسوم يبأل لاق ةرصبلاب الجر نإ

 وهو هللا دبع نب ريشك هيفو يناربطلا هاور : يمثيهلا لاقو . بذكلاب يعفاشلا هاور هللا دبع نب ريثكو : تلق (۱)

 . )٤/ ٠١١( «عمجلملا» ‹ فيعض
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 فاجيإب نيملسملا دي ىلإ هلوصول مونغم هنألو ‹ عرشل بصن ال موقل نذإ هنأ لمتحي هايور امو
 هيف بجيو « مئانغلا رئاس يف امك مامإلا نذإ نودب هب صتخي نأ دحأل سيلف « باكرلاو ليخلا

 ؛ رشعلا

 : ل لاقو نيملسملا ةمئأل ض رألا باقر نأ لدف « انل ضرألا باقر نإف اهايإ هعطقأ : هيلإ -هنع

 . مامإال يضارألا مكح نأ لدف « هيلع قفتم « هلوسرو هلل الإ مكح ال »

 نذآ هنآ لمتحی) :م «دمحمو فسوي وبآ هاور ام يأ هب الدتسا امع باوج :ش (هایور امو) :م
 بصن هنأل يأ :ش (عرشل بصن ال) :* صوصخم موقل نذأ ئ هنأ لمتحي ينعي :ش (موقل

 ضيرحتل لب عرشل بصن سيل هنإف " «هبلس هلف ًاليتق لتق نم ١ : ب هلوق وهو ءادتبا عرشل
 مامإلا هلعفي نآ الإ هل بلسلا نوكي ال اننامز يف يزاغلا لتق ول ىتح « لاتقلا ىلع ةلتاقملا ضعب

 . اذهاذک

 . ظفللا مومعل ةربعلا : تلق نإف

 ام نأ انملس نئلو « ةفينح وبأ هاور ام وهو ضراعملا دجو اذهو ضراعملا نع ملس اذإ : تلق

 اهجو الإ لمتحب ال هنأل « هاور ال اضراعم حصي ملف لمتحي هنكلو عرشلا بصضن لمتحي هانيور

 . نيليلدلاب المع نذإلا ىلع كلذ لمحيف ادحاو

 هب لمعلا نوكيف صخي مل هاير امو شیشحلاو بطحل ا هنم صاح ماع هایور ام : تلق نف

 رصي ملف ثيدحلا مومع امهلوانتي ملف مامإلا نذإ ىلإ هيف جاتحي ال شيشحلاو بطحل ا تلق ىلوآ
 دحلا فاجيإب مئانغلا نم تراص اهنأل مامإلا يأر ىلإ اهيف جاتحي ام ضرألاو « اًصوصخم

 تاوملا نألو : يأ :ش (مونغم هنألو) :م :هلوقب فنصلملا هيلإ راشأ لاومألا رئاسك باكرلا عايضلاو

 باكرلاو ليخلا فاجيإب نيملسملا يديأ يف باكرلا راص مث نيكرشملا يديأ يف ناك هنأل « مونغم
 : هلوق ینعم وهو

 هللا لاق فجو ردصم فاجيإلا نأب :ش (باكرلاو ليخلا فاجيإب نيملسملا دي ىلإ هلوصول) :م

 ‹ فجو هیثالثو متملع ام يآ ( باكر الو ليخ نم هيلع متفجوأ امف # : یلاعتو كرابت هناحبس

 . لبإلاو ليخلا ريس نم برض وه : فيجوو

 :ش (مئانغلا رئاس يف امك) :م تاوملاب يآ :ش (مامإلا نذِإ نودب هب صتخي نآ دحأل سيلف) :م

 ًاعيرفت هركذ :ش ( رشعلا هيف بجيو) :م ماغملا رئاس يف امك : خسنلا ضعب يفو ةمسقلا لبق ينعي

 . )٤1( داهجلا يف ملسمو « )٤/ ۱١١( يراخبلا هاور (1)
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 ءاقبإ نوكي ذئنيح هنأل ؛ جارخلا ءا هاقس اذإ الإ زوجي ال ملسملا ىلع جارغلا فيظون ءادتبا نأل

 نأل ء اهب قحأ يناشلا : ليق دقف هريغ اهعرزف « اهكرت مث اهايحأ ولف ءءاملا رابتعا ىلع جارخلا

 ‹ اهب قحأ يناثلا ناك اهك رت اذإف ‹ اهتبقر ال اهلالغتسا كلم لوألا

 . رشعلا هعرزو هايحأ يذلا تاوملا يف بجي يأ يرودقلا ةلأسم ىلع

 ءاقبإ نوكي ذئنيح هنأل ؛ جارخلا ءامب هاقس اذإ الإ زوجي ال ملسملا ىلع جارخلا فيظوت ءادتبا نأل) :م

 ضرأ كلم اذإو : «يواحطلا حرش » يف يباجيبسألا مامإلا لاق :ش (ءامل رابتعا ىلع جارخلا

 يهف ءامسلا ءا اهعرز نإ رظني هنإو اهعرزف فالتخالا ىلع هنذإ ريغب وأ مامإلا نذإب تاوملا

 كلت مكح : اهمكح فسوي يبأ لوق ىلعف نيملسملا راهنأ نم وه ءامب اهعرز نإو رشعلا ضرأ

 ضر نم تناك نإو جارخلا ضرأ نم يهف جارخلا ضرأ نم تناك نإ كلذ اهيف يتلا ضرألا
 ماظعلا راهنألا نم اهيلإ هقاس يذلا ءاملا ناك نإ :دمحم دنعو . رشعلا ضرأ نم يهف رشعلا

 ءام نم مامإلا اهرفح رهن نم ءاملا كلذ ناك نإو ءرشعلا ضرأ يهف امههبشأ امو تارفلاو لينلاك

 . ىهتنا « يواحطلا ذخأ هبو « جارخ ضرأ يهف جارخلا

 امف اهوحتتفا نوملسملا ناك ام اتاوم ًاضرأ ايحأ نمو : فسوي وبأ لاق :۲جارخلا» باتك يفو

 يهف اهسمخو اهوحتتفا يذلا دنجلا نيب اهمسق مامإلا ناك دقو « ةونع كرشلا لهآ يديأ يف ناك

 . مهنيب مامإلا اهمسق نيذلا ءالؤه يدؤي امك « رشعلا اهايحأ يذلا اهنع يدؤيف رشع ضرأ

 ناک امك اهحتتفا نم نيب اهمسق نکي ملو اهله يديآ يف اهكرت حتتفا نيح مامإلا ناک نإو

 اهنم ايحآ يذلا جارخلا ضرأ يفف هلهأ يديأ يف داوسلا كرت -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع

 . مهيديآ يف اهرخأ مامإلا ناك يذلا يدؤي امك « جارخلا اهنع يدؤي اًئيش

 ملسأ يتلا برعلا يضارأ وأ زاجحلا ضرأ نم تاوملا يضارأ نم اًضرأايحأ لجر ايآو

 يف ناك ام نوملسملا اهحتتفا يتلا نيضرألا نم تناك نإو هل يهو رشع ضرأ يهف اهيلع اهلهأ

 ضرأ يهف كرشلا لهآ يديأ يف تناك يتلا هايملا نم ءاملا قاسو اهايحأ نإف كرشلا لهأ يديأ

 ‹رشع ضرأ يهف اهنم اهجرختسا نيع وأ اهيف اهرفح رشبب ءالا كلذ ريغب اهايحأ نإو « جارخ

 جارخ ضرأ يهف مجاعألا يديأ يف تناك يتلا راهنألا نم اهيلإ ءاملا قوسی نآ عیطتسی ناک نإو

 . « جارخلا باتك يف فسوي يبأ ظفل انه ىلإ . هقسي مل وأ هقاس

 :ش (اهب قحأ يناثلا : ليق دقف هريغ اهعرزف اهكرت مث) :م تاوم لا ضرأ يأ :ش (اهايحأ ولف) :م ۰

 يأ :ش (اهتبقر ال اهلالغتسا كلم لوألا نأل) :م يخلبلا دمحم نب دمحأ مساقلا يبآ هيقفلا لوقوهو

 لصأو « اهكرتو لوألا اهايحأ يتلا ضرألاب يأ :ش (اهب قحأ يناشلا ناك اهكرت اذإف) :م
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 ةفاضإلا ذإ « ثيدحلا هب قطن ام ىلع ءايحإلاب اهكلم هنأل ؛ يناثلا نم اهعزني لوألا نأ حصألاو

 ةعبرألا اهبناوجب ءايحإلا طاحأ مث ةتيم ًاضرأ ايحأ نمو « كرتلاب لوزي ال هكلمو كيلمتلا مالب هيف

 اهنيعتل ةعبارلا ضرألا يف لوألا قيرط نأ -هللا همحر -دمحم نعف بقاعتلا ىلع رفن ةعبرأ نم
 ؛ ملسملا هكلمي امك ءايحإلاب يمذلا هكلميو :لاق . هقح لاطبإ عبارلا دصقو . هقرطتل

 كلي ال :روكذملا مساقلا وبأ مهنم مهضعب لاق ؟ اهتبقر كلي له ةتيم اًضرأ ايحأ نم نأ :اذه

 لدف «هب قحأ وهف: ثيدح يف هيي لاق هنأل : لوق يف يعفاشلا لاق هبو اهلالغتسا كلي اغنإو

 . كلم نودب عفتنملا وه يآ صيصختلا ةفاضإ يهف ال هلرق يأ

 هيلإ راشأو دمحأو كلامو « لوق يف يعفاشلا لاق هبو هتبقر كلي: خئاشملا ةماع دنعو

 اهكلم هنأل) :م . اعزن يناثلا نم اهذخأي يأ :ش (يناثلا نم اهعزني لوألا نأ حصألاو) :م :هلوقب

 . هل يهف :هلوق يهو :ش (ثیدحلا هب قطن ام ىلع ءایحإلاب

 :ش (كرتلاب لوزي ال هكلمو) :م هب صاصتحخالا ءىرق اذإ :ش (كيلمتلا مالب هيف ةفاضإلا ذإ) :م
 نأ لئاقلو هکلم نم جرخی ال هناف نینس هيلع ترم یتح هکرتو هناتسب لطع وآ هراد برخ نمک

 ‹رظن هيفف : ةفينح يبأ بهذم ىلع امأ« حيحص امهبهذم ىلع ثيدحلا اذهب لالدتسالا : لوقي

 . لالدتسالا حصي فيكف اعرش ال اًتذِإ هنوک ىلع هلمح هنأل

 : مامإلا هل لاق نم نأ ىرت الأ اعرش ناك مامإلا هل نذأ اذإ هنكل اًنذِإ ناك نإو هنأ : باوجلاو

 . هلتق نم بلس كلم ؛ هبلس هلف ًاليتق لتق نم

 -دمحم نعف بقاعتلا ىلع رفن ةعبرأ نم ةعبرألا اهبناوجب ءايحإلا طاحأ مث ةتيم ًاضرأ ايحأ نمو) :م

 :ش (هقرطتل) :م ةعبارلا ضرألا نيعتلو :ش (اهنيعتل ةعبارلا ضرألا يف لوألا قيرط نأ :-هللا همحر

 هايحأ اذإو « هل ًاقيرط يقابلا راص ثلاثلاو يناثلاو لوألا نع تكس نيح هنأل لوألا قرطتل يأ

 ةعامج دنع ًائيش كرت نم : هريظن « قيرط هيف هل نوكيف ىنعملا ثيح نم هقيرط ايحأ دقف عبارلا
 . ظفحلل نیعتي هنإف دحاو يقب ىتح بهوو دحاو دعب دحاو ماقم

 نم نإف ؛ اهيف هقرطت نيعت امدعب لوألا قح لاطبإ يأ :ش (هقح لاطبإ عبارلا دصقو) :م

 اهعرز رذبيو اهؤام ضبقيو اهقيرط كلي ضرألا يفف « هل اعبت ةايحلا قفارم كليب اًصضرأ اهايحأ
 هغلبي مل ام ىلإ اهقفارم :-هللا همحر- ةفينح يبأ دنعف عامجإلاب اهقفارم نم هنع ىنغتسي ال امو
 نم يدانملا توص هيلإ ىهتتي ام اهتمرح : -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « اهنع دعبو اهؤام

 ٠ . اهدودح

 لاق هبو « يرودقلا لاق يأ :ش (ملسملا هلم امك ءايحإلاب يمذلا هكلميو :-هللا همحر- لاق) م

 هلوقل مالسإلا راد يف ءايحإلاب يمذلا كلي ال : ةياور يف دمحأو يعفاشلا لاقو ‹دمحأو كلام
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 هيف نايوتسسيف هطرش نم مامإلا نذإ -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع نأ الإ كلملا ببس ءايحإلا نأل

 ثالث اهرمعي ملو اًصضرأ رجح نمو : لاق .انلضأ ىلع ءاليتسالا ىتح كلما بابسأرئاس يف امك

 ةعفنملا لصحشف اهرمعيل ناك لوألا ىلإ عفدلا نأل ؛ هريغ ىلإ اهعفدو مامإلا اهذخأ نينس

 نألو دوصقملل ًاليصحت هريغ ىلإ هعفدي لصحت مل اذإف جارخلا وأ رشعلا ثيح نم نيملسملل

 مهنأل هب يمس مالعإلا ريجحتلاو « ةرامعلا وه امنإ ءايحإلا نأل ؛ هب هكلميل ءايحإب سيل ريجحتلا

 هنوملعي وأ ‹ هلوح راجحألا عضوب هنوملعي اوناك

 تاوم نألو ‹ نيملسملل هدعب تاوملا لعجيف « مكل يه مث هلوسرلو هلل ضرألا تاوم»: ةي

 يداع» : يب هلوقو ةكولمملا قفارملل مهل اهتاوم ناكف نيملسملل رادلاو اهقوقح نم رادلا

 . انمدق امک لسرم وهو روصنم نب دیعس هاور «يدعب مكل مث هلوسرو هلل ضرألا

 « ؟ هب لمع دقو لسرملاب لمعي مل هنأ -هللا همحر- يعفاشلا نم بجعلاو : يكاكلا لاق

 هل يهف ةتيم ًاضرأ ايحآ نم» : هريغو يذمرتلا هجرخأ يذلا رباج ثيدحب لدتسي نأ هل : تلق
 ىضم اميف اذه انركذ دقو ملسمل الإ نوكت ال ةقدصلاو «ةقدص هلف اهنم ةبقاعلا تلكأ امو رجأ اهيف

 هلو « انراد لهأ نم ريصيل ةمذلا دقعي اغإ يمذلاو لصفت مل صوصنلا نآ :انلو « بيرق نع

 نوكل نيملسملا ىلإ رادلا يف ىضق اغنإو اهتاحابل كليب امك ءايحإلاب كلميف مالسإللا راد قفارم

 . مهل ةبلغلا

 (هيف نايوتسيف هطرش نم مامإلا نذإ -هللا همحر -ةفينح يبآ دنع نأ الإ كلملا بيس ءايحإلا نأل) :م

 ةعفشلا لثم :ش (كلملا بابسأ رئاس يف امك) :م ءايحإلا يف يمذلاو ملسملا يوتسي يأ :ش

 هكليي ملسملا لام ىلع ىلوتسا اذإ رفاكلا نأ ىتح يأ :ش (انلصأ ىلع ءاليتسالا قح) :م اهوحنو

 . يعفاشلل فالح ملسملا هكليب امك انلصأ ىلع

 لاق يأ :ش (هريغ ىلإ اهعفدو مامإلا اهذخأ نينس ثالث اهرمعي ملو اًسضرأ رجح نمو : لاق) م

 نأ زوجيو -ميجلا حتفب -رجحلا نم نوكي نأ زوجي - ميجا ديدشتب - رجح هلوق : يرودقلا

 اوناك مهنأل « هلوح راجحألا عضوب معأ هانعم : لوألا ىلعف - ميجلا نوكسب - رجحلا نم نوكي

 ناكف عنملا : ةغللا يف رجحملا نأل ء اهئايحإ نم ريغلا عني هانعم : يناثلا ىلعو كلذ نولعفي

 . نآلا فنصللا هيلإ ريشي ام ىلع مالعألا الإ وه ام ريجحتلا

 مل اذإف جارخلا وأ رشعلا ثيح نم نيملسملل ةعفنملا لصحتف اهرمعيل ناك لوألا ىلإ عفدلا نأل) :م

 م ريجحتلاب يآ :ش (هب هكلميل ءايحإب سيل ريجحتلا نألو ‹ دوصقملل اليصحت هريغ ىلإ هعفدي لصحت
 هنوملعي اوناك مهنأل) :م . ريجحتلاب يأ :ش (هب يمس مالعإلا ريجحتلاو ةرامعلا وه امنإ ءايحإلا نأل)

 هنوملعي وأ ) :م ميجلا حتفب رجحلا نم ريجحتلا ىنعم نأ ىلإ اذهب راشأ :ش (هلوح زاجحألا عضوب
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 نينس ثالث كرت طرش امنإو « حيحصلا وه ناك امك كولم ريغ يقبف ‹ هئايحإ نع مهريغ رجح

 ( قح نينس ثالث دعب رجتحمل سيل ١ : - هنع هللا يضر - رمع لوقل

 يذلا - ميجلا نوكسب - رجحلا نم ريجحتلا ىنعم نأ ىلإ اذهب راشأو :ش (هئايحإ نع مهريغ رجح
 . هيلع طاتحا يذلا تاوملا ءايحإ نع مهريغ عنمل هنوملعي يأ عنملا هانعم

 كولم ريغ هنوك لاح تاوملا يقب كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش (ناك امك كولم ريغ يقبف) :م

 هنأ : انخئاشم ضعب نع يور امع زرتحا :ش (حيحصلا وه) :م هرجحب دفي ملاذإ الو ناك امك
 ثالث ىلإ ًاتقوم اكلم ريجحتلا نأ : داز رهاوخ ركذو « طيحملا » يف هركذ « رجحلل اكول ريصي
 يبنلا نع يور امل هب قحأ وه ريصيو «دمحأو حصألا يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو . نينس

 . "دواد وبأ هاور . «هب قحأ وهف ملسم هيلإ قبسي مل لام ىلإ قبس نم» : ةي
 اكلم ديفي :ليق خئاشملا فالتخا هيف ؟ال مأ كلما ديفي له راجتحالا مث : يزارتألا لاقو

 يضم لبق رخآ اسنإ ءاج اذإ يف رهظت فالخلا ةرمثو ديفي ال : ليقو نينس ثالث ىلإ اًتقؤم
 هکلي ال ديف لاق نمو « يناثلا هكلم لاق اكلم ديفيال راجحإللا نأ لاق نم هايحأف نينس ثالث
 راشأ -هنع هللا يضر- رمع نع يور امي كلما ةدافإب لاق نم جتحا « هدي يف لوألا هعرزيو يناثلا

 : هلوقب فنصلملا هيلإ

 (قح نيس ثالث دعب رجتحمل سيل -هنع هللا يضر- رمع لوقل نينس ثالث كرت طرش امنإو) :م

 كلم ريغ نم قحلا درجم اال كلملا هب داري قلطأ اذإ قحلاو نينس ثالث نم قحلا هل نوكيف :ش

 نأل ‹ اهقوقح نم اًئيش نيبو رادلا هذه ىف قح نالفل : لاق اذإ : رارقإلا باتك يف لاق ام ليلدب

 وه اغإو ءايحإب سيل راجتحالا نإ كلم ديفي ال لاق نم هجو كلذ يف رقملا قدصي ال ةبقرلا قح
 لبق يناثلا ءايحإ هركي هنآ الإ « عيبلا باب يف مايتساك اكلم ديفي الف ءايحإلا ىلع مايتسالا ةلزنم

 وبأ هاور -هنع هللا يضر- رمع رثأ مث« هنع ةشحولل ًايفنو رجحلا قحل ةاعارم نينس ثالث يضم

 لاق : لاق بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع ةرامع نب نسحلا ينثدح « جارخلا باتك» يف فسوي

 . نينس ثالث دعب قح رجتحمل سيلو هل يهف ةتيم ًاضرأ ايحأ نم : رمع

 . مالك هيف رمع نع ديعسو فيعض ةرامع نب نسحلاو

 ثالث اهلطعف اًضرأ رجحت نم : لاق -هنع هللا يضر- رمع نأ « هننس » يف اًضيأ هاورو

 رمعم ثيدح نم ( ىربكلا هننس» يف يقهيبلا هاورو . اهب قحأ مهف اهورمعف موق ءاجف نينس

 نب رمسأ تنب ةليقع اهمأ نع رباج تنب ةديوس اهمآ نع ةليغ تنب بونج مآ نع )۳٠۷۱( دواد وبآ هاور ()

 فرعي ال : رمسآ تنب ةليقعو ةديوس اهمأو بونج مو «ًاعوفرم .. سرضم نب رمسأ اهيبأ نع سرضم

 . مهلاح
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 ام ىلإ عجري نامز مث هيف هرومأ یھی نامزو « هنطو ىلإ هيف عجری نامز نم دب ال هملعآ اذ هنألو

 مل اذإو « كلذب يفي ال روهشلاو مايألاو تاعاسلا نم اهنود ام نأل نينس ثالثب هانردقف « رجحي

 يضم لبق هريغ اهايحأ اذإ امأف ةنايد هلك اذه : اولاق . اهكرت هنأ رهاظلاف ءاهئاضقنا دعب رضحي

 زوجي لعف ولو « هركي هنإف « مايتسالاك راصف لوألا نود هنم ءايحإلا ققحتل ؛ اهكلم ةدملا هذه

 قرحأو ضرألا ىقن وأ « ةسباي اًناصغأ اهلوح زرغ نأب رجحلا ريغب نوكي دق ريجحتلا مث « دقعلا
 دضخ وأ ‹ كوشلا نم اهيف ام

 نإف نينس ثالث رجحتلا لعج -هنع هللا يضر- رمع نأ : بيعش نب ورمع نع حيجن نبا نع

 ضرألا ترجتحا نم : راجتحالاو . اهب قحأ وهف هريغ اهايحأف نينس ثالث يضي ىتح اهكرت

 . رايخلل اهدودح يف ًاملع تملع وأًارانم اهيلع تبرض اذإ

 هنطو ىلإ هيف عجري نامز نم دب ال) :م تاوملا ملعأ اذإ ييحملا نألو يآ :ش (هملعأ اذإ هنألو) :م

 تاعاسلا نم اهنود ام نأل نينس ثالثب هانردقف « رجحي ام ىلإ عجري نامز مث هيف هرومأ ءییهب نامزو

 ةعارزلا ىلإ هرمأ ؤيهتل هنطو ىلإ عوجرلا نم انركذ اب يأ :ش (كلذب يفي ال روهشلاو مايألاو

 رجح اإ« ةلعلل ةنس يف عطقي اهاصقأ ىلإ اهاندأ نم مالسإلا راد نأل « هرجحي ام ىلإ هعوجرو

 هدلب يف هرومآ حالطصالو .مالسإلا راد نم رخآلا فرطلا يف هدلبو مالسإلا راد قرط ىصقأ يف

 ثالث ىلإ هريغ عضوملا كلذ ءايحإب لغتشي نأ يغبني الف ةنس عضوملا كلذ ىلإ عوجرللو ةنس

 . هریغ هؤایحإ زاجف اهيلإ عوجرلا ديري الو هل ادب دق هنأ رهاظلا ینعملا اذه دعبو « هرظنيو ننس

 هلک اذه :اولاق) م « هانركذ دقو :ش (اهکرت هنآ رهاظلاف ‹ اهئاضقنا دعب رضحي مل اذإو) م

 «ةنايد هريغ ءايحإل ننس ثالث كرتلا طارتشا نم هانركذ يذلا اذه : خئاشملا تلاق :ش (ةنايد

 . یلاعتو هناحبس هللا نيبو هنیب امیف ينعي

 اذإ اماف) :م : هلوقب هيلإ راشأ يهف ةدملا هذه يضم لبق ناسنإ اهايحأ اذإ : مكحلا يف امأو

 ققحتل اهكلم) :م نينس ثالث يأ :ش (ةدملا هذه يضم لبق) :م رجتحملا ريغ يأ :ش (هريغ اهايحأ

 :ش (هرکی هنإف) :م عيبلا باب يف :ش (مايتسالاك راصف) :م رجحلا وهو :ش (لوألا نود هنم ءايحإلا

 هنکلو هرکی ناک نإو انه اذکف :ش (دقعلا زوجي) :م مايتسالا يأ :ش (لعف ولو) :م . يهنلا دورول

 نأب يأ :ش (ةسباي اًتاصغأ اهلوح زرغ ناب رجحلا ريغب نوكي دق ريجحتلا مث) :م .اهكليي اهايحأ اذإ

 امهنأل «كوشلاو ىصحلا نم :ش (ضرألا ىقن وأ) :م ةسباي ًاناصغأ تاوملا ضرألا لوح بصن

 .ةعارزلا ناعنيب

 ثيح :ش (كوشلا نم اهيف ام قرحأو) :م :هلوقب «ضرألا ىقن » هلوق ىنعم ىلإ راشأو
 هلوق هنمو نيتمجعملا داضلاو ءاخلاب عطق يأ :ش (دضخ وآ) :م ریسفتلل ىقن ىلع قرحأ فطع
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 عنميل ؛ ةانملا متي نآ ريغ نم اهيلع بارتلا لعجو اهلوح اهلعجو كوشلا وأ شيشحملا نم اهيف ام

 اهبرك ولو « ربخلا درو ريخألا يفو « نيعارذ وأ اعارذ رثب نم رفح وأ ‹ لوخدلا نم سانلا
 رفح ولو « اريجحت نوكي امهدحأ لعف ولو « ءايحإ هنأ : -هللا همحر- دمحم نعف اهاقسو
 ‹ نيلعفلا دوجول ءايحإ ناك راهنألا رفح عم اهاقس ناك نإو « ًاريجحت نوكي اهقسي ملو اهراهنأ

 ٹیحب اهمنس وأ اهطوح ولو

 وأ شيشحلا نم) :م تاوملا ضرأ يف يأ :ش (اهيف ام) :م ( دوضخم ردس يف # : ىلاعتو هناحبس

 ءاملا دريل لئاسلل ینہ ام يهو :ش ( ةانئملا متي نأ ريغ نم اهقوف بارتلا لعجو اهلوح اهلعجو كوشلا

 . رجحب كلذ لكف :ش (نيعارذ وأ ًاعارذ رئب نم رفح وأ ‹ لوخدلا نم سانلا عنميل) :م

 :ش (ربخلا درو) :م نيعارذ وأ اًعارذ رئي نم رفح اذإام ريحخألاب دارأ :ش (ريخألا يفو) :م
 يف يعليزلا لاق « رجحتم وهف اعارذ رشب نم رفح نم ) : الي هلوق هبدارأ :حارشلا تلاق

 هرکذ نم رأ ملو هفرعأ الو هتیآر ام ثیدحلا اذه :«هجیرخت»

 ام نوكي نأ اًضيأ مزلي الو اًثيدح اذه نوكي ال نأ يعليزلا ةفرعم مدع نم مزلي ال : تلق

 ام هدارم نوكي نأ زوجي لب « ربخلا درو ريخألا يفو : هلوق نم فنصلملا دارم وه حارشلا هركذ

 نأ : ةلضن نب ةمقلع نع هيبأ نع يقرزألا مساقلا نب نسح نب نمحرلا دبع نع يعفاشلا هاور

 نبا معز ام اًمايس اهل نأ ضرألا مايس : لاقو هلجرب برضف هراد ءانفب ماق برح نب نایفس ابآ
 « اذك ىلإ اذك نيب ام ىلو اهداوس هلو ةدرملا ضايب ىل هقح نم ىقح فرعأ ال ينأ يملسألا دقرف

 ءايحإ نإ هناردج هيلع تطاحأ ام الإ دحأل سيل : لاقف - هنع یلاعت هللا يضر رمع كلذ غلبف

 قيرط نم ٠ هننس » يف يقهيبلا هاورو . تارادحجلاب طلخي وأ فح وأاًعرز نوكيام تاولا
 ۰ . يعفاشلا

 ابلاغ تاوملا يف رفح لاو « ريجحتلا ةلمج نم رفحلا لعج -هنع ىلاعت هللا يضر- رمع اذهف
 « رئبلا نم ءاملا جورخ نأ ىلع ًاهبش نيعارذ وأ عارذب فنصملا ديق اغإو « رئبلا يف الإ نوكي ال

 :-هللا همحر- دمحأ دنعو .ال وأ ءام جرح ءاوس ارجحم ريصي رفحلاب هنإف ريجحتلا طرشب سيل
 ضغ يذلا عضوملا اذه يف قيقحتلا وه اذهف . نوكي ال جرح نإو «رجحتم وهف ءاملا جرخي ملام

 . [ هنع ] مهراصبأ مهلك حارشلا

 ولو « ءايحإ هنأ دمحم نعف اهاقسو) م ةثارحلل اهبلق اذإ ضرألا برك نم :ش ( اهبرك ولو) :م

 اریجحت نوک اھقسی ملو اھراھنآ رفح ولو ءاریجحت نوکی) :م اھقسی ملو اھبرک نب :ش (امھدحأ لعق
 ( اهطوح ولو) :م رفحلاو يقسلا يأ :ش (نيلعفلا دوجول ءايحإ ناك راهنألا رفح عم اهاقس ناك نإو

 ثيحب) :م ريعبلا مانس نم ذوخأم مانسلا اهل لعج وأ :ش ( اهمنس وأ) :م اًطئاح اهل لعج يأ :ش
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 نم برق ام ءايحإ زوجي الو : لاق.اهرذب اذإ اذكو « ءانبلا ةلمج نم هنأل ؛ءايحإ نوكي ءاملا مصعي

 ةلالد وأ ‹ ةتقيقح « اهيلإ مهتجاح ققحتل مهدئاصحل احرطمو ةيرقلا لهأل ىعرم كرتيو رماعلا

 زوجي ال : اولاق اذه ىلعو . رهنلاو قيرطلا ةلزنم اهب مهقح قلعتل اًناوسم نوكي الف « هانيب ام ىلع

 .انركذ امل اهنم سانلا يقتسي يتلا رابآلاو حلم اك هنع نيملسملاب ىنغ ال ام عطقي نأ مامإلل

 . اهريغ ىلإ ناليسلا نم هظفحي يأ :ش ( ءايحإ نوكي ءاملا مصعي

 يأ :ش ( اهرذب اذإاذكو) :م .ءانبلا ةلمج نم منسلاو طيوحتلا نم دحاو لكل نأل يأ :ش

 . اهيف راذبلا ىقلأ «تاوملا ضرألا

 اهعرز :اهايحأ دقف « ءام اهيلإ قاس وأ رب اهيف رفح نإ : ةفينح يبأ نع : طيحملا» يفو

 .اهاعرمو

 اقالخ هيف ملعنالو : يرودقلا لاق يأ :ش (رماعلا نم برق ام ءايحإ زوجي الو : لاق) :م

 وهو :ش (مهدئاصحل احرطمو) :م مهيشاومل ىعرم يأ :ش (ةيرقلا لهأل ىعرم كرتيو) :م ملعلا لهأل

 هيف ىقلي يذلا عضوملا وه دئاصحلا حرطمو دوصحللا عرزلا امهو «ةديصحو ‹ ديصح عمج

 ثينأتلاو ءرماعلا نم برقام ىلإ يأ :ش (اهيلإ مهتجاح ققحتل) :م سردلل دوصحللا عرزلا

 . ضرألا رابتعاب

 همحر- دمحم دنع ةجاحلا ةقيقح ققحتل يأ مهتجاح نم لدب هنأ ىلع رج لاب :ش (ةتقيقح) :م

 . هللا

 م -هللا همحر- فسوي يبأ دنع ةجاحلا ليلد ققحتل وأ يأ هيلع فطع :ش (ةلالد وأ) :م

 . هرخآ ىلإ . . قافترالا ربتعا دمحمو : هلوق هب دارأ :ش (هانیب ام یلع)

 ءاتاوم رماعلا نم برق ام نوكيف كلذك ناك اذإ يأ :ش (اهب مھقح قلعتل اًتاوم نوکی الف) :م

 الف «ةيرقلا لهأ قح امهب قلعت :ش (رهنلاو قيرطلا ةلزنمب) :م نوكيف «ةيرقلا لهأ قح قلعتل

 تلاق ء«سانلا قح قلعت نم انركذام ىلع يأ :ش (اولاق اذه ىلعو) :م . اهراجنتحا زوجي

 (اهنم سانلا يقتسي يتلا رابآلاو حل لاك هنع نيملسملاب ىنغ ال ام عطقي نأ مامإلل زوجي ال) :م : خئاشملا

 . اهب هصصخو اهايإ هاطعأ اذإ اًضيأ الجر ناطلسلا عطقأ : لاقي هنم مهل دبال ام يأ :ش

 یورو ءافالخ هيف ملعنالو ءاهب مهقح قلعتف : هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انركذ امل ) :م

 نع «سيق نب يمس نع ليحارش نب ةمامث ثيدح نم - هللا امهمحر - دواد وبأو يذمرتلا

 يذلا حلملا هعطقتساف ةي يبنلا ىلإ دفو هنآ »: لامح نب ضيبأ نع « نادملا دبع نبا ريمش
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 تاوم ضرأ يف رفح اذإ هانعمو اهيرح هلف ةيرب يف ًارئب رفح نمو : - هللا همحر - لاق

 ءاملا هل تعطق اغإ ؟هل تعطق ام يردتأ : سلجملا نم لجر لاق ىلو نأ املف هل هعطقف «برأمب

 . . ٤ هنم عزتناف :لاق . دعلا

 ‹ينزاملا سيق نب ىيحي نع «رمعم نع « كرابملا نبا ثيدح نم امهريغو يقهيبلا هجرخأو
 لاقف «هايإ هعطقي نأ دارأف برأمب يذلا حلملا ب يبنلا عطقتسا هنأ » : ضيبأ [ ىعدي ] لجر نع

 . « هعطقي نأ ىبأف دعلا ءام اك هنإ : لجر

 ءامو « نيعلا ءامك وه هل عاطقنا ال يذلا مئادلا دعلا ءاملا : - هللا همحر - يعمصألا لاقو

 ءالكلاو <« ءاملا ىلع ةالولاف ء«ةاعرملا هذخأي ام تحسلا نم : انخئاشم لاق اذه نعو + رئبلا

  «ىبتجملا»و « (ةينغلا»و « (ةمسلا» يف هركذ كلذ عيمجو « حلم او ءنداعملاو « حدرماو « لابجلاو

 . اهریغو

 اهب صخي اهيف ام يعر سانلا عني تاوملا نم اًسضرأ ناطلسلا يمحي نأ وهو : ىمحلا امأو

 ليخ ىعرم ىمح ول امآو .زوجي ال : اندنعف « كلذ نولعفي ةيلهاجلا يف برعلاك مهسوؤر هسفن

 ةيشامو « اهظفحب مامإلا موقي يتلا سانلا ناويحو « ةقدصلا لهأو « ةيزجلا معنو « نيدهاجللا

 نأ ي يبنلا ريغل سيل : رخآ يفو « لوق يف يعفاشلا لاق هبو « زوجيف : سانلا نم فيعضلا

 . "لوسرو هلل الإ یمح ال ١ : اب هلوقل يمحي

 ملو «ةباحصلا يف كلذ رهتشاو « ايمح - امهنع هللا يضر - نامشعو « رمع نإ : انلق

 يف يمحي ناك - هنع هللا يضر - رمع نأ ينغلب : كلام لاقو . اعامجإ ناكف دحأ امهيلع ركني

 ‹ ل يبنلا ماقم ةمئاق ةمئألاف نيملسملا حلاصم نم ناك ام نألو «رهظلا نم اًقلأ نيعبرأ ماع لك

 هنأ هانعمف ربخلا امأو . «هدعب نمل ةمعط اهلعج الإ ةمعط يبنل هللا معطأ ام ١ : لاق ةي هنأ يور دقو

 صوصخم هسفنل ىمحلا ذإ «هماقم موقت هدعب ةمئألاو « دحأ لكل ال ىمحلا لعفب صتخي ةي

 . هب

 همحر- يرودقلا لاق يأ :ش (اهميرح هلف ةيرب يف ارب رفح نمو : - هللا همحر- لاق) :م
 تاوم ضرأ يف رفح اذإ) :م : يرودقلا مالك ىنعم يأ :ش (هانعمو) :م اهيحاون رئبلا مرحو :-هللا

 ليحارش نب ةمامثو ‹ نیل هیفو سیق نب ییحی نب دمحم : هيف « دج فیعض هدانسإو )۳۰۹۲٤( دواد وبا هاور (۱)

 .ًاضيأ لوهجم وهو نادم ا دبع نب ريمشو « ًاضيأ لوهجم وهو سيق نب يمسو ‹ لوهجم وهو

 . ۱٤۸( /۳) يراخبلا هاور (۲)
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 نطعلل تناك نإف :لاق . ءايحإ رئبلا رفح نأل ؛ امهدنع هنذإ ريغب وأ هنذاب وأ ‹ هدنع مامإلا نذإب

 اعارذ نوعبرأ اهلوح امن هلف ارئب رفح نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اًعارذ نوعبرأ اهيرحف

 « هتيشامل اًتطع

 ‹« فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنع هنذإ ريغب وأ هنذإب وأ) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع مامإلا نذإب

 دقف ءايحإ ناك اذإف « هب ًاعفتنم ريصي هنأل :ش (ءايحإ رئبلا رفح نأل) :م - هللا امهمحر - دمحمو

 رئبلاب عافتنالا تارورض نم يرحلاو « هتارورض نم وهام كلم اًئيش كلم نمو ءاهكلم

 خانم نطعلاو : يرودقلا لاق يأ :ش (اعارذ نوعبرأ اهيرحف نطعلل تناك نإف :لاق) :م . هکلمیف

 رئب نم ردبلاب اهنم يقلتسي يذلا نطعلا نطعلا رئب نم دارم او « ءاملا لوح اهكربمو لبإلا

 .اولاقاذك «ريعبلا اهنم ىقست يذلا : حضانلا

 : حضانلا ريسفتو : «جارخلا »باتكب ىمسملا هفنصم يف -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 هتيشامل اهنم لجرلا يقتسي يتلا ةيشام ا رئب : يهو نطعلا رئبو «عرزلل ريعبلا اهنم ىقست يذلا

 ةالصلا هيلع هلوقل) :م حضانلا رئب يهف لبإلاو عرزلا اهنم يقتسي رئب لكو «عرزلا اهنم ىقست الو

 نبا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (« هتيشام اًتطع اًعارذ نوعبرأ اهلوح ام هلف ارث رفح نم » : مالسلاو

 نع «نسحلا نع «يكملا ملسم نب ليعامسإ انثدح ءاطع نب باهولا دبع نع «هننس» يف ةجام

 نع اًضيأ هجرخأو . « هتيشامل اًتطع اًعارذ نوعبرأ هلف ارئب رفح نم » لاقي يبنلا نأ لفخم نب هللا دبع

 . هب ملسم نب ليعامسإ نع« ىنا نب هللا دبع نب دمحم
 لاق ءاطع نب باهولا دبع نأل ؛ فيعض اذه : «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا لاق : تلق نإف

 . ثيدحلا كورتم : يئاسنلا لاقو . بذكي ناك : هيف يزارلا

 ؛ ءايشألا حبقأ نم ثيدحلا اذه يف يزوج ا نبا هلعف يذلا اذه : «حيقنتلا» يف لاق : تلق

 ‹ امهدحأ ةياور نم وهو « هركذف « ملسم نب ليعامسإ نع نينثا ةياور نم هجرخأ ةجام نبا نأل

 دقف ليعامسإ نع هب درفني مل فافخلا نأ عم « فافخلا وه اذه باهولا دبع نإف «هيف مهو هنإ مث

 . ىهتنا ‹« ليعامسإ نع ىنثملا نب ب هللا دبع نب دمحم نع اًضيأ ةجام نبا هج رخأ

 نب باهولا دبع انثدح : لاقف «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ فافخلا ةبسنب حرص دقو :تلق

 : لاقف «(هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ قيرط نمو « هب ءملسم نب ليعامسإ نع فافخلا ءاطع

 ءاطع نبا باهولا دبعو « فيعض وهو يكلا ملسم نب ليعامسإ هيفو )۲٤۸١( (۸۳۱/۲) ةجام نبا هاور (۱)

 دبع نأ معزف يعليزلا مهوو » لفغم نب هللا دبعو نسحلا نيب عاطقنالا نع ًالضف . فيعض وهو فافخلا
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 . بناوجلا لك نم نوعبرألا : ليق مث

 هاور قاحسإ قيرط نمو « هب «ملسم نب ليعامسإ نع « فافخلا ءاطع نب باهولا دبع انثدح
 . «همجعما يف يناربطلا

 . يكملا ملسم نب ليعامسإ ثيدحلا فعض يف يفكيو : ؟حيقنتلا» بحاإص لاق : تلق نإف

 دبع نع نسحلا نع ثعشأ نع «همجعم» يف يناربطلا هجرخأ امك «ثعشأ هعبات دق : تلق

 . هوحن يو يبنلا نع لفغم نب هللا

 يضر- ةريره يبأ نع هثدح لجر نع فوع نع ميشه انثدح : «هدنسم» يف دمحأ ىورو

 لبإلا ناطعأل اهلك اهيلاوح نم اًعارذ نوعبرأ رثبلا ميرح » : ةي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا
 . “الكلا هب عنميل ءام لضف عنمي الو براشلا وأ ليبسلا نباو منغلاو

 ءهنم اهل دبال ام رئبلا يرح كلامو يعفاشلا بهذمو « «هننس» يف اًضي يقهيبلا هجرخأو
 نبا هل لدتساو ءاعارذ نورشعو ةسمحخ : دمحأ نعو . نابليجلا باطخلا وبأو « يضاقلا لاق هبو

 انثدح « ةزمح يبأ نب قاحسإ انئدح : يرقملا فسوي نب دمحم نع ينطقرادلا هاور اب يزوج ا
 نع « ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع « نمحرلا دبع نب نوراه انثدح « بيصخل ا يبأ نب ىيحي

 يدبلا رثبلا ميرح » : ي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع « بيسملا نب ديعس نع ءيرهزلا
 . عارف نوسمخ ةيداعلا رئبلا ميرحو « اًعارذ نورشعو ةسمخ

 لاقو . مهو دقفهدنسأ نمو « بيسملا نبا نع لسرم حيحصلا : ينطقرادلا لاق :تلق

 « ةخسن نيتس نم اًوحن عضو : يرقملا فسوي نب دمحم نع ينطقرادلا لاق : «حيقنتلا» بحاص
 » يف - هللا همحر- دواد وبأ هاور دقو ؛طبضيال ام خسنلاو « ةدنسملا ثيداحألا نم عضوو

 نع «يرهزلا نع « ةيمأ نب ليعامسإ نع « يروثلا نايفس نع ريثك نب دمحم نع - « ليسارملا
 ءاًيداع نكي ملو «مالسإلا يف ثدحأ يذلا يدبلا نم دارملا باوصلا وهو ءًالسرم ديعس
 . يدق ناك ام ءايلا دیدشتب يداعلاو

 : ال هلوق رهاظف عرذآ ةرشع بناج لك نم ينعي :ش (بناوجلا لك نم نوعبرألا : ليق مث) :م

 م عبرألا بناوجملا عمجي هرهاظب هنإف «هتيشامل ًاتطع اًعارذ نوعبرأ اهلوح امن هلف اركب رفح نم

 هیفو .هرکذف . . ةريره يبأ نع هثدح لجر نع فوع انأبنأ : لاق ميشه انثدح : لاق ٤۹٤( /۲) دمحأ هاور (۱)

 . مسي مل مهبم
 . (۱۸ص) «ةيضقألا» باتك يف ينطقرادلا هاور ()
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 نإو . اهنود رفح ام ىلإ ءاملا لوحتيو ةوخر يضارألا يف نأل ؛ بناج لك نم هنأ حيحصلاو

 نوعبرأ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو «امهدنع اذهو « اعارذ نوتس اهيرحف حضانلل تناك

 نطعلا رثب ميرحو <« عارذ ةئامسمخ نيعلا ميرح» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امهل . اعارذ

 . اعارذ نوتس حضانلا رثب ميرحو « اعارذ نوعبرأ

 باتك نم فسوي وبآ یور امل بناج لک نم نوعبرأ يأ :ش ( بناج لک نم هنأ حيحصلاو)
 .اعارذ نيعبرأ رئبلا مرح : لاق هنأ «يبعشلا نع «سيق نب ثعشأ انثدح : لاقو < «جارخلا»

 . هام يف الو هيرح يف دحأ لخدي ال انه اهو

 دحاو لک مرح ذئنیح ریصیف :ش (اهنود رفح ام ىلإ ءاملا لوحتيو ةوخر يضارألا يف نأل) :م

 رئبلا تناك نإو يأ :ش (حضانلل تناك نإو) :م رفحلا لخدتو نطعلا قيضيف « نيعبرألا نم لقأ

 م خسنلا ضعب يف وهاذكه :ش ( اعارذ نوتس اهيرحف) :م هيلع يقسي يذلا رئبلا وهو حضانلل

 امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع اًعارذ نوتس حضانلا نيب مرح نوك يأ :ش (امهدنع اذهو)

 . هللا

 يف يواحلطلا الو ‹ يرودقلا ركذي مل :ش (اعارذ نوعبرأ : - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو) :م

 يف يرودقلا ركذو .اعارذ نوتس هنأ اًقلطم اركذ لب ‹حضانلا نيبو . . . فالخلا (امهرصتخما

 حرش» يف يباجيبسألا مامإلاو « «هطوسبم» يف ةداز رهاوخ مالسإلا خيشو « «بيرقتلا» باتك

 . اعارذ نوعبرأ هنأ : « يواحطلا

 نوعبرأ نطعلا رئب ميرحو «عارذ ةئامسمخ نيعلا ميرح» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امهل) م

 فسوي وبأ هاور اغنإو ‹«حصي مل ًالصتم ثيدحلا اذه :ش ٩( اًعارذ نوتس حضانلا رئب ميرحو ءاعارذ

 نيعلا ميرح)» : ي هللا لوسر لاق : لاق يرهزلا نع ‹ ةرامع نب نسحلا نع «جارخلا» باتك يف

 . ٠ اعارذ نوتس حضانلا رب ميرحو « اًعارذ نوعبرأ نطعلا رئبلا ميرحو « عارذ ةئامسمخ

 هللا لوسر لاق :لاق ‹بيسملا نب ديعس نع « يرهزلا نع «هليسارم» نم دواد وبأ جرحخأو

 - دیعس لاق . اعارذ نورشعو ةسمخ يدبلا رئبلا ميرحو « اًعارذ نوسمخ ةيداعلا رثبلا ميرح ١ : ال

 ةئامسمخ نيعلا مرحو : يرهزلا دازو . عارذ ةئامثالث عرزلا بيلق مرحو :- هسفن لبق نم

 نع « نايفس نع « عيكوانثدح : (هفنصم) يف ةبيش يبأ نبا هاورو . ةيحان لك نم عارذ

 ٠ هركذف : ل هللا لوسر لاق :لاق «بيسملا نب ديعس نع «يبعشلا نع «ةيمأ نب ليعامسإ

 . يرهزلا ةدايز نودب

 نبأ نع «ديعس نب ىیحي انثدح « ملسم نب دمحم انربخأ : «هفنصم» يف قازرلا دبع هاور

 رثبلا ميرحو « اعارذ نورشعو ةسمخ ةثدحملا رثبلا رح ال هللا لوسر لعج » : لاق « بيسلا
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 هنم ءاقتسالل نطعلا رثبو « ءاشرلا لوطي دقو « ءاقتسالل هتباد ريسي نأ ىلإ هيف جاتحي دق هنألو

 ‹ لصف ريغ نم هانيور ام هلو . توافتلا نم دبالف ةجاحلا تّلقف « هديب

 . عارذ ةئامثالث عرزلا رئب ميرح نأ ىرأو : بيسملا نبا لاق .« اعارذ نوسمح ةيداعلا

 ‹يرهزلا نع ‹ رمعم نع رقعج يبأ نب نسحلا نع «هننس» يف ينطقرادلا جرخأ :تلق نإف

 رثبلا ميرح » : لاق يب يبنلا نع - هنع ىلاعت هللا ناوضر - ةريره يبأ نع «بيسملا نب ديعس نع
 عارذ ةئامث ڈ ةحئاسلا نيعلا ميرحو « اعارذ نوسمخ ةيداعلا رثبلا ميرحو « اعارذ نورشعو ةسمخ يدبلا

 . « عارذ ةئامثالث عرزلا نيع ميرحو <

 . '"فيعض هنأل ؛ رفعج يبأ نباب لولعم اذه : تلق

 يب نب قاحسإ انثدح : يرقملا فسوي نب دمحم نعأضيأ ينطقرادلا ىور :تلق نإف

 «ةلبع نب ميهاربإ نع « نمحرلا دبع نب نوراه انثدح «بيطخلا يبأ نب ىيحي انثدح «ةزمح

 . هوحن اعوفرم ةريره يبأ نع «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع

 . مهو دقف هدنسأ نمو «لسرملا بيسملا نبا نع حيحصلا : ينطقرادلا لاق : تلق

 (ءاشرلا لوطي دقو «ءاقتسالل هتباد ريسي نأ ىلإ) :م حضانلا يف يأ :ش (هيف جاتحي دق هنألو) :م
 رئب نيب :ش ( توافتلا نم دبالف ةجاحلا تّلقف «هديب هنم ءاقتسالل نطمعلا رئبو) :م لبحلا وهو :ش

 مرحلا نوكي ءاعارذ نوعبس لبحلا ناك نإ : ؛رداونلا» يف دمحم نعو . حضانلا رئبو «نطعلا

 دحأ دسي لب «ةنوحاطلا يف امك رثبلا لوح رودي ال حضانلا دالبلا ضعب يف نأل ءاعارذ نوعبس

 لبحلا رادقم راس ام لكف ريعبلا قاسي مث «ءاملا قوف بالودلا ىلع رخآلاو ‹«ريعبلا ىلع هيفرط

 . اهب عافتنالا هنكيي ال نيعبسلاب هانردق ولف ءرئبلا سأر ىلإ ولدلا عفترا

 ام هلف ارب رفح نم ١ : ةي هلوق ىلإ راشأ :ش (هانيور ام) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو) :م

 زرتحا ‹«حضانلاو نطعلا نيب يأ :ش (لصف ريغ نم ) :م « نطعلا ةيشامل اتطع اعارذ نوعبرأ اهلوح

 . حضانلاو نطعلا نيب لصف دق نوكيف « هتيشال اًتطع : هلوقب ديقم هنأب

 تاولفلا يف رابآلا عافتنا يف بلاغلا نإف «دييقتلل ال بيلغتلل ظفللا كلذ ركذ نأب : بيجأو

 ( عيبلا اورذو # : ىلاعت هلوق يف امك « تاعافتنالا عيمجل اركذ نطعلا ركذ نوكيل قيرطلا اذه

 هناحبس - هلوق كلذكو « عيبلا مويلا كلذ يف بلاغلا نأ ال عيبلاب ديق « ٩( ةيآلا : ةعمجملا)

 سيلديعولاو « ٠١( ةيآلا :ءاسدلا)  اًملظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ # : - ىلاعتو

 . (0۱۸ص) ةيضقألا باتك : يف « ينطقرادلا ننس » (1)
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 نألو .هب لمعلاو هلوبق يف فلتخملا صاخلا نم هدنع ىلوأ هب لمعلاو هلوبق ىلع قفحملا ماعلاو

 هيلع قفتا اميفف « هب قاقحتسالاو رفحلا عضوم يف هلمع نأل ميرحلا قاقحتسا ىبأي ساميقلا

 ‹ هانظفح هيف اضراعت امیفو « هانک رت ناثیدحلا

 قفتملا ماعلاو) :م . بلاخلا هيلعام ىلع هجرخأف لكألا هرمأ بلاغلا نكلو «لكألاب اًصوصخم
 ةملك نم دافتسم همومعو «اعارذ نوعبرأ هلوح اغ هلف ارب رفح نم : هلوق وهو :ش (هلوبق ىلع

 مرحلا نوكي نأ : امهدحأ : نيبجوم هل نأل «هلوبق ىلع اًقفتم هنوكو «مومعلا ديفت اهنأل «نم»

 نييبتلاو ‹ ضيعبتلل يهو نم ةملكب ركذ هنأل ءهيلع ادئاز نوكي ال نأ :يناثلاو « اعارذ نوعبرأ

 . نيبجوملا دحآب المع دق يهو ‹ ةدايزلا هيلع عنتم

 اذهو « ةدايزو نوعبرأ نوكي نيتسلا يفو « ةدايزلا عنتمم وهو رخآلا بجوملاب المعي مل نإو
 كرتو « هلوبق ىلع قافتالل « رشعلا هيفف ءامسلا هتقس ام ١ : لب هلوق رشحلا باب يف ربتعا امك

 :ش (هب لمعلاو) :م . هلوبق يف فالتخالل « ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل » : يك هلوقب لمعلا

 صاخلا نم) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع ىلوأ) :م هلوبق ىلع قفتملا ماعلاب يأ

 ٠ ... نيعلا ميرح) : ا هلوق وهو ‹يرهزلا ثيدح صاخل اب دارأ :ش (هب لمعلاو هلوبق يف فلتخلملا

 . هرخآ ىلإ
 « اعارذ نوعبرأ اهلوح امن هلف نطعلا رئب رفح نم هانعم نأل «لوألا مومع ملسن ال :تلق ناف

 . یرت امك نطعلاب صاخ وهو

 «نيعبرألا ىلإ ةجاحلا نايب وه اغنإو ءاًصصخم نوكي ىتح رئبل ةفص اًنطع سيل :تلق

 رفحلا عضوم يف رفاحلا لمع نأل « مرحلا قاقحتسا يفاني هنإف «سايقلا ىضتقل اًعفاد نوكيف

 . هب هانکرت امک هقاقحتسا رفحا عضوم يفف «لمعلاب هقاقحتسا

 . مكحتلا مزلي الثل يرهزلا ثيدح اًضيأ حضانلا يف هكرت ام : ليق نإف

 اذهو «هانظفحف سايقلا وهو هدعب ام ىلإ نيعملا بجيف « مومعلاب ضراعم هيف هثيدح : انلق

 رفحلا عضوم يف هلمع نأل ميرحلا قاقحتسا ىبأي سايقلا نألو) :م : هلوق ینعم لصاح هلک

 :ش (هانکرت) :م اعارذ نوعبرأ وهو :ش (ناثیدحلا هيلع قفتا اميفف) :م رفحلاب يأ :ش (هب قاقحتسالاو

 نيتسلا ىلإ نيعبرألا ىلع داز اميف يأ :ش (هيف) :م ناثيدحلا يأ :ش (اضراعت اميفو) :م سايقلا يآ

 اذه يف سايقلا كرتف . نيعبرألا ىلع اقفتا نيثيدحلا نأ هقيقحت سايقلا يأ :ش ( هانظفح) م

 انلمعف ءاطقاستف هتبثي صاخلاو «هيقني ماعلا نأل ءاضراعت نيعبرألا ءارواميفو .ردقلا

 . سايقلاب
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 ةئامسمخ اهيرحف اًنيع تناك نإو : لاق . ةفاسم ةدايز ىلإ جاتحي الف « رئبلا لوح ريعبلا ريدي

 ‹ انيور امل عارذ

 . ؟رخآلا يف فالتخالاو ءامهدحأ يف لوبقلا ركذ دقو « ناضراعتي فيك :تلق نإف

 حجرت دحاولا ربخ عم روهشملا اضراعت اذإ : لاقيامك ةضراعملا ةروص هب ينعي :تلق

 . مولعم ضراعتلا مدعو « روهشملا

 يأ :ش (امهيف ةجاحلا توتساف ديلاب حضانلا رثب نمو ‹ حضانلاب نطعلا نم يقىتسي دق هنألو) :م

 رثب نإ :لاقيال توافتلا نمدبالف « الاقامع باوج ةقيقحلا يف اذهو ‹حضانلاو نطعلا يف

 ام بسح ىلعال مهدنع حضانلا رئب : لوقنانأل ؛ جرحلل ديلا ال ريعبلا اهيف بلاغلا حضانلا

 دشي نأ حضانلا رئب مهدنع نكلو «ةنوحاطلا يف امك رئبلا لوح رودي ريعبلا نأ اندالب يف نوكي

 لبحلا رادقم قاس اذإف قاسي مث « لبحلا نم رخآلا فرطلا يف ولدلا دشيو « ريعبلا طسو يف لبحلا

 ءاملا حزن هنكيي ريسفتلا اذه ىلع مهدنع حضانلا رئب ناك اذإف «ءاملا ذخؤيف رئبلا سأر يف ولدلا عقي

 . (ةريخذلا»و «طوسبملا» يف اذك ءايوتساف ًاضيأ حضانلاب نطعلا يف نكييو «ديلاب

 ىلإ جاتحي الف ءرئبلا لوح) :م ريعبلا ةرادإب يقتسي نأ نكي يأ :ش (ريعبلا ريدي نأ هنكميو) :م

 :ش (عارذ ةئامسمخ اهيرحف اتيع تناك نإو :لاق) :م رهاظاذهو « دادتمالا مدعل :ش ( ةفاسم ةدايز

 (انيور امل) :م ةالعلا بسحب قافترالا يف هنم دب ال ام ردقي ةثالثلا ةمئألا دنعو : يرودقلا لاق يأ

 . ۲ عارذ ةئامسمخ نيعلا ميرح » : يب هلوق ىلإ هب راشأ :ش
 ةئامثالث : اهضعب يفو « عارذ ةئامسمخ : خسنلا ضعب يف ؛ فلتخم يرودقلا ظفلو

 : ؟عفانلا» بحاص لاق خسنلا فالتخا لجألف « «عطقألا حرش» يف دمتعا يناثلا ىلعو « عارذ

 مل ةداز رهاوخ مالسإللا خيشو « ةئامثالث ةياور يفو « ةياور يف ةئامسمخ اهيرحف اتيع ناك نإو

 . ةئامسمخ ىوس «هطوسبم» يف ركذي

 - يرهزلا ثيدحل قفاوي هنأل ‹ ةئامسمحخ يدنع حصألاو : - هللا همحر- يزارتألا لاق

 هيلع صن « قيفوتلا وهاذهو «عارذ ةئامسمخ نيعلا ميرح » : لاق ةَ يبنلا نع - هنع هللا يضر

 اب اهكلمو ‹ تاوم ضرأ يف اًتيع رفح نمو : لاقف « «هرصتخم» يف -هللا همحر -يواحطلا

 . ىهتنا . اهبناوج نم بناج لك نم عارذ ةئامسمخ وهو اهيرح هلف انركذ ام كلي

 رفح اذإ جرحلا نم ردقلا اذه تابثإب ررضلا نم نمي ىتح داهتجالاب ةئامثالشب ريدقتلاو
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 ‹ ءاملا هيف يرجي عضوم نم دبالف ةعارزلل جرختست نيعلا نأل ؛ ةفاسم ةدايز ىلإ هيف ةجاحلا نألو

 ريدقتلاو « ةدايزلاب ردقي اذهلف ‹ ةعرزملا ىلإ هيف يرجي عضوم نمو « ءاملا هيف عمجي ضوح نمو
 عارذلاو نطعلا يف انركذ امك بناج لك نم عارذ ةئامسمخ هنأ حصألاو .فيقوتلاب ةئامسمخب

 . لبق نم هانيب دقو « ةرسكملا وه

 . يزارتألا مالك ىهتنا « صقني الو اهءام بهذي اليك اتيع وأ رب هنيعب ناسنإ
 ىیحي يب نب ميهاربإ انثدح مدآ نب ىيحي ثيدح نم - هللا همحر - يقهيبلا ىور دق :تلق

 رئبلا مرح : لاق -امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع « ةمركع نع « نيصح نب دواد نع

 ربح لوق هنأل «حصألا وه اذه نوكي نأ يغبني ناكف . عارذ ةئام نيعلا يرحو « اعارذ نوسمحخ

 . امهنع هللا ىضر - سابع نب هللا دبع ةمآلا

 هيف يرجي عضوم نم دبالف ةعارزلل جرختست نيعلا نأل ؛ ةفاسم ةدايز ىلإ هيف ةجاحلا نألو) :م

 يرجي) :م عضوم نم دبالو يأ :ش (عضوم نمو) :م ریدغلاک :ش (ءاملا هيف عمجي ضوح نمو «ءاملا

 ةعرازملا ىلإ : خسنلا ضعب يفو « عرازملا ىلإ عضوملا كلذ نم ءاملا يرجي يأ :ش ( ةعرزملا ىلإ هيف

 :ش (فيقوتلاب ةئامسمخب ريدقتلاو ءةدايزلاب ردقي) :م يناعملا نم انركذ ام لجألف يأ :ش (اذهلف) :م

 اجاتحم نيعلا رح ناك ال : لاقي نأ : هریدقت ردقم لاؤس نع باوج هنأک اذه «رئبلا مرح ىلع

 اهب ريدقتلا نأ : باجأف . ؟ اهب تنيعو ةئامسمخب تردق ملف «يناعملا نم ركذ ال ةدايز ىلإ

 .هانركذ دقو ءاهب دراولا رثألاب يأ قيفوتلاب

 لك نم اهنأ هيف فالتخالا ىلإ اذهب راشأ :ش (بناج لك نم عارذ ةئامسمخ هنأ حصألاو) :م

 لك نم اهنأ حيحصلا نأ ىلع صنو «رئبلا يرح يفاوفلتخا امك بناج لك نمو « بناوجلا

 بناج لك نم نيعبرألا نأ نطعلا نم حصألا انركذ امك يأ :ش (نطعلا يف انركذ امك) :م بناج

 يتلا ةحاسملا عارذ نم رصقأ سابركلا عارذ يهو « ةماعلا عارذ يهو :ش (ةرسكملا وه عارذلاو) :م

 . ةداز رهاوخ رايتخا وه اذهو «ماهبإلا عافترا نودب تاضيف عيب ةحاسملا نأل «كلملا عارذ يه

 عارذ انباحصأ ركذاذكه «تاحوسمملاب قيلأ اهنأل «ةحاسملا عارذ راتخا مهضعبو

 يهو ةيمشاهلا يه عارذلا نأ مهبتك يف اوركذ ةحاسملا باحصأ نأل ءرظن هيف نكلو «ةحاسملا

 كلملا عارذ نع تضقن اهنأل اهب عارذلا فيصوتو « ٠ ةرسكملا» لوق ىنعم ام : تلق نإف

 ام ىلإ هب راش :ش (لبق نم هانیب دقو) :م تاضبق عبس هعارذ ناکو « هتضبقب ةرساكألا ضعب مهو

 . ةرسكملا يه اهنإف سانلا ىلع رمألل ةعسوتو سابركلا عارذب : هلوق نم ةراهطلا باتك يف هركذ
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 دادزيف ةواخر انيضارأ يفو « اهب ةبالصل مهيضارأ يف هانركذ امب رئبلاو نيعلا يف ريدقتلا نإ : ليقو

 اليك هنم عنم اهيرح يف ارئب رفحي نأ دارأ نمف : لاق . لوألا لطعتيف يناثلا ىلإ ءاملا لوحتي اليك

 ‹ هب عافتنالا نم هنكمت ةرورض ميرحلا كلم رفحلاب هنأل اذهو « هب لالخإلاو هقح تيوفت ىلإ يدؤي
 هحلصي نآ لوألل لوألا ميرح دح يف ارثب رخآ رفتحا نإف « هکلم يف فرصتي نأ هريغل سيلف

 ؛ هسبکب هذخأی نآ هل لیق هيف يناثلا ذخآ دارا ولو . اعربت هسبکیو
. » 

 هنأل «بناج لك نم ربتعي ةئامسمخلا نأ يف هجولا انيب دق : - هللا همحر - يقانغسلا لاق

 امهالك وأ يهو كلذ ىلع -هللا همحر- يكاكلا هعبتو ‹ مدقت اميف ةرسكملا عارذلا نايب ركذي مل

 . ًاشحاف اًمهو كلذ يف

 ‹«برمعلا يضارآ يف يأ :ش (مهيضارأ يف هانركذ امب رثبلاو نيعلا يف ريدقتلا نإ : ليقو) :م

 وأ نوعبرأ : رغبلا يفو « ةئامسمحخ : وه نيعلا يف هركذ امو « ناربخ وه مهيضارأ يف هلوقو

 :ش (دادزيف ةواخر انيضارأ يفو) :م مهيضارأب ةنئاكلا ةبالصلا لجأل يأ :ش (اهب ةبالصل) :م نوتس

 نيعلا وأ « يناثلا رئبلا ىلإ يأ :ش ( يناثلا ىلإ ءاملا لوحتي اليك) :م ةئامسمخلاو نيعبرألا ىلع

 «ىلوألا نيعلا وأ « لوألا رغبلا وهو :ش (لوألا لطعتيف) :م رخآلا رفح رابتعا ىلع يناثلا

 . عضوملا وأ ناكملا ليوأت ىلع نيعضوملا يف ريكذتلاب فيصوتلاو

 يأ : -هللا همحر - يرودقلا لاق يأ :ش (هنم عنم اهيرح يف ًارئب رفحي نأ دارأ نمف : لاق) :م

 اليك) :م رفحلا نم رفاحلا كلذ عنم يأ هنم عنم :هلوق . ىلوألا نيعلا وأ «لوألا رئبلا رحل ا يف

 وأ هرئب صقن رابتعاب هقحب لالخإلا ىلإ يدؤي اليكو يأ :ش ( هب لالخإلاو « هقح تيوفت ىلإ يدؤي

 هبو :ش (ميرحلا كلم رفح اب هنأل) :م ىلوألا رح يف يناثلا رفح زاوج مدع يأ :ش ( اذهو) :م هنيع

 وه لب ؛ كلمت ال : يلبنحلا يضاقلاو - هللا همحر - يعفاشلا لاقو « - هللا همحر - دمحأ لاق

 . قحا

 دح يف ارب رخآ رفتحا ناف ‹ هکلم يف فرصتي نأ هريغل سيلف « هب عافتنالا نم هنکمت ةرورض) :م

 : هلوقو « سبکلاب هحلصی يأ :ش (هسبکیو هحلصی نأ لوألل) :م لوألا رئبلا يأ :ش (ىلوألا ميرح

 ۾ ديز مرك ينبجعأ : ريدقتلاو . همركو ديز ينبجعأ : انلوق يف امك ريسفت فطع هسبكيو

 هذخأي الو « هدنع نم ضرألا نم هدسفأ ام حالصإ هب دارأ اًعربتم هنوك لاح يأ :ش (اعربث)

 . كلذ لجأل اًئيش يناثلا

 «كلذ هل لعف اميف يناثلا هذخأ نم لوألا دارأ ولو : يأ :ش (هيف يناثلا ذخأ دارأ ولو) :م

 يتلا رغبلا سبكب يناثلا رمأب ينعي :ش ( هسبكب هذخأي نأ هل :ليق) :م هيف خياشملا فلتخا نكلو
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 هنمضي : ليقو « اهعفرب ذخؤي هنإف ‹ هريغ راد يف اهيقلي ةسانكلا يف امك هب هرفح ةيانج ةلازإ نأل

 بدا » يف هركذ حيحصلا وه اذهو . هريغ رادج مده اذإ امك « هسفنب هسبكي مث ناصقنلا

 هنأل ؛هيف نامض الف ‹ ىلوألا يف بطع امو «'ناصقنلا ةفرعم قيرط ركذو « فاصخلل «يضاقلا

 - ةفينح يبأل رذعلاو « امهدنع هنذإ ريغب ناك نإ اذكو « رهاظف مامإلا نذإب ناك نإ دعتم ريغ
 هكلمي ال ناك نإو « مامإلا نذإ ريغب هنم ليبسب وهو « ًاريجحت رفحلا لعجي هنأ : - هللا همحر

 هيف دعتم هنأل ؛ نامضلا هيفف ةيناثلا يف بطع امو .هنودب

 :ش ( ةسانكلا يف امك) :م سبكلاب يأ :ش ( هب هرفح ةيانج ةلازإ نأل) :م هرفح ةيانحلا ةلازإو اهرفح

 ذحخاؤي يقلملا ناف يأ :ش (اهعفرب ذخؤي هنإف « هريغ راد يف اهيقلي) :م ةدايزلا يهو « فاكلا مضب

 . ررضلا ةلازإل ةسانكلا عفرب

 (هسفنب هسبكي مث) :م هيرح ناصقن يناثلا لوألا نمضي يأ :ش (ناصقنلا هنمضي : ليقو) م

 ناصقن مزلي ثيح :ش ( هريغ رادج مده اذإ امك) :م يناثلا رفح ام هسفنب لوألا سبكي مث يأ :ش

 بدأ يف هرکذ) م حيحصلا وه يناثلا لوقلا يأ :ش ( حيحصلا وه اذهو) :م هسفنب هببس مث مدهلا

 م ‹ -هللا همحر - ٩ يضاقلا بدأ » هباتك يف هركذ فاصخلا نأ دارأ :ش ( فاصخلل « يضاقلا

 ام موقي نأ وهو «ناصقنلا هيف ىنعم ةيفيك فاصخلا ركذو يأ :ش ( ناصقنلا ةفرعم قيرط ركذو)

 ( هيف نامض الف ىلوألا يف بطع امو) :م امهنيب ام ناصقن نمضيف رفحلا دعب ام موقيو «رفحلا لبق

 اذكو ءرهاظف مامإلا نذإب ناك نإ دعتم ريغ هنأل) :م هيف نامض ال ىلوألا رئبلا يف كله يذلاو يأ :ش

 ايدعتم نوكي ال رفحلا ةيالو هل ناك اذإف « نيتلاحلا ىف رعبلا كلم اذهلو ءامهدنع مامإلا نذإ ريغب

 . هراد يف رفح ول امک « هرفح نم دلوت ام نمضي الف

 لوق ىلع دري يذلا لاكشإلا باوج كلذب دارأ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأل رذعلاو) م

 اذه ىلع الإ دري ال لاكشإلاو ءمامإلا نذإ الب اهرفح لوألا ناك اذإ - هللا همحر - ةفينح ىبأ

 - ةفينح ابأ نأ يأ :ش (ريجحت رفحلا لعجي هنأ) :م ءيش دري ال مامإلا نذإب ناك اذإ هنأل ؛ هجولا

 نإو « مامإلا نذإ ريغب) :م ريجحتلا نم يأ :ش (هنم ليبسب وهو) :م اًَريجحت رفحلا لعجي -هللا همحر

 نإو « مامإلا نذإ ريغب ريجحتلا ةيالو هل نأ : لصاحلا . نذإلا نودب يأ :ش ( هنودب هكلمي ال ناک

 كلذك ناك اذإف ءءايحإ ال اريجحت مامإلا نذإ ريغب هرفح لعجيف « هنذإ ريغب ءايحإلا هل نكي مل

 . هيف دلوت ام نمضي الف ایدعتم نوکی الف هلعف هل ام لعف دقف

 هيف دعتم هنأل ‹ نامضلا هيفف) :م يناثلا رئبلا يف كله يذلاو يأ :ش ( ةيناثلا يف بطع امو) :م
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 الف ىلوألا رثبلا ءام بهذف ىلوألا ميرح ءارو ارب يناثلا رفح نإو . هريغ كلم يف رفح ثيح
 لوألا بناجلا نود ةثالشلا بناوجلا نم ميرحلا يناشللو « اهرفح يف دعتم ريغ هنأل ؛ هيلع ءيش

 : - هللا همر - دمحم نعو . اهحلصي ام ردقب ميرح اهل ةانقلاو هيف لوألا رفاحخلا كلم قبسل

 . ميرحلا قاقحتسا يفرئبلا ةلزنمب هنأ

 ءارو ارب يناشلا رفح نإو) :م قيرطلا ةعراق ىلع رفح اذإ امك راصف :ش (هريغ كلم يف رفح ثيح

 رفحي نأ هل نأل :ش ( اهرفح يف دعتم ريغ هنأل ؛هيلع ءيش الف ىلوألا رئبلا ءام بهذف ىلوألا ميرح

 . هيلع نامض ال ببسلا يف اًيدعتم نكي مل اذإف «ببسم رفاحلاو « ىلوألا مرح جراخ اًرئب

 ءام ليوحت ىف همصاخي نأ هل سيلف دحأل كولم ريغ ضرألا تحت ءاملا نأ : هيف لصألاو

 توناحلا كلت لثم رخآ توناح هبنجب ذخأ رخآو توناح هل ناك اذإ رجاتلاك يناثلا رغب ىلإ هرئب

 يف يتلا رثبلا نم قمعأ هكلم يف ارئب رفح ولاذكو . همصاخي نأ هل نكي مل لوألا ةراجت نم دسكف

 يف ةلبزم ارثب رفح وأ « هناخدب راجل ا رضف اًمامح هراد يف ىنب ول امأ . ءال ا اهيلإ ىرجف هراج راد
 هراج يذؤي ام هوحنو سواطعلا طسو يف ازبخم هراد لعج وأ «هتحئارب ررضتي هراج راد بنج

 - يعفاشلا « انلوقك ةياور يف هنعو . ةياور يف -هللا امهمحر - دمحأو « يعفاشلل اًفالخ هنم

 ۰ . هضقنو هئانب هبشأف هکلم يف فرصت هنأ : - هللا همحر

 قدلا عنمك عنميف هراجب رارضإ وهو ““ مالسإلا يف رارض الو «ررض ال » : ل هلوق انلو
 ىلع هطئاح لص يف هوحنو بارتلاو « دامرلاو « دامسلا ءاقلإكو « اهبرخيو ناطيحلا زهي يذلا

 . هب رضی هجو

 نأل :ش (هيف لوألا رفاحلا كلم قبسل لوألا بناجلا نود ةثالفلا بناوجلا نم ميرحلا يناثللو) :م

 ضرألا تحت ءاملا ىرجم يهو :ش ( ةانقلاو) :م مامإلا نذإب هتزايحو هدي قبسل هكلم ردقلا كلذ

 ةانقلا يأ «دئاعلا ريمضلاو :ش ( ميرح اهل) :م هلوق ينعأ « ةلمجلا اهربخو ءادتبالاب اهعافتراو

 ‹لصألا لئاسم نم اذه « ةانقلا حلصي ام ردقب يأ :ش ( اهحلصي ام ردقب) :م يرجملا رابتعاب

 رئبلل ءام مرحلا نم اهلف رئبلا ةلزنب يهف تارف ضرأ يف ةانق جرخ اذإ : هيف ركذ « اعيرفت هركذ
 صنال هنأل « مامإلا يأر ىلإ ضوفم مرح اهل ةانقلا : «لماشلا» يف لاقو . اذه ىلع دزي ملو

 . عرشلا يف
 - يعفاشلا لاق هبو :ش ( ميرحلا قاقحتسا يف رئبلا ةلزنمب هنأ : -هللا همحر - دمحم نعو) :م

 تفج وأ هءام ضقن رفح ول يذلا رادقملا هيرح : « زيجولا حرش» يفو . هجو يف -هللا همحر

۳ 



 ‹ قيقحتلا يف رهن هنأل ؛ ضرألا ىلع ءاملا رهظي مل ام اهل ميرح ال هدنعو « امهدنع وه : ليقو

 هيرح ردقيف ةراوف نيع ةلزنمب وه ضرألا ىلع ءاملا روهظ دنع : لاف رهاظلا رهنلاب ربتعيف

 سرغي نآ هريغل نكي مل ىتح ءاًضيأ ميرح مهل تاوم ضرأ يف سرغت ةرجشلاو عارذ ةئامسمخب

 عرذأ ةسمخب ردقم وهو « هيف هعضيو « هرمث هيف دجي هل ميرح ىلإ جاتحي هنأل ؛ اهميرح يف ارجش
 . ثیدحلا درو هب « بناج لک نم

 (امهدنع وه : ليقو) :م .اهتواخرو ضرألا ةبالص فالتخاب كلذ فلتخيو « ةسانكلاو هراهنأ

 (هدنعو) :م « - هللا امهمحر- دمحمو «فسوي يبأ لوق وه« لصألا » يف هركذ يذلا يأ :ش

 رهن هنأل ؛ ضرألا ىلع ءاملا رهظي مل ام اهل ميرح ال) :م : - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو يأ :ش

 م : هلوقب هيلإ راشأ « هدنع رهنلل رح الو « ةقيقحلا يف رهن ةانقلا نأل يآ :ش ( قيقحتلا يف

 . هل مرح ال ثيح :ش ( رهاظلا رهنلاب ربتعيف)

 هيرح ردقيف ةراوف نيع ةلزنب وهف ضرألا ىلع ءاملا روهظ دنع ) :م : خياشملا يأ :ش ( اولاق) :م

 نم ةانقلل لعجأو : «جارخلا» باتك يف - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو :ش ( عارذ ةئامسمخب

 ضرألا هجو ىلع ءاملا رهظ اذإف «رابآلل لعجأ ام لثم « ضرألا هجو ىلع حسي ملام مرحلا

 لجر رفتحاف ةانق هل الجر نأ ولو : «جارخلا» باتك يف ًضيأ لاقو . رهنلا يرحك هيرح تلعج

 هذخأيو كلذ نم هعني نأ ةانقلا بحاصل ناك اهقوف نم وأ اهتحت نم امهارجأض ةانق اهبنجب

 يف هيلع مرغ الو « ءاش نإ كلذ دعب هعني نأ هلف اهرفحف اهرافتحا يف هل نذأ ناك اذإف ءاهمطل

 اذإف « تقولا ءيجي نأ لبق كلذ نم هعنم مثاتقو تقوو هل نذأ نوكي نأ ةلصحخ الخ ام نذإلا

 . رفحلا ةميق نمضي ملو < ءانبلا ةميق هل نمض : اذه ىلع ناك

 سراغلا ريغل يأ :ش ( هريغل نكي مل ىتح « اًضيأ ميرح اهل تاوم ضرأ يف سرغت ةرجشلاو) :م

 نأل يآ :ش ( هيف هعضيو هرمٹ هيف دجي هل میرح ىلإ جاتحی هنأل ؛ اهمیرح يف ارجش سرغب نآ) :م
 لك نم عرذآ ةسمخب ردقم وهو) :م هيف هعضيو ةرجشلا ةرمث هيف عطقي مرح ىلإ جاتحي سراغلا
 درو رادقملااذهب يأ :ش ( ثيدحلا درو هب) :م عرذأ ةسمخب ردقم ةرجشلا مرح يأ :ش ( بناج

 « ةيضقألا رخآ يف - هننس» يف - هنع هللا يضر - دواد وبأ هاور ام وهو . يب يبنلا نع ثيدحلا

 . ديعس يبأ نع «هيبأ نع « ةرامع نب ىيحي نب ورمع « ةلاوط يبأ نع «دمحم نب زيزعلا دبع نع
 ثيدح يف . ةلخن مرح يف نالجر يب يبنلا ىلإ مصتحخا : لاق - هنع هللا يضر - يردخلا

 ‹ عرذأ ةسمخ تدجوف : رخآ ثيدح يفو « عرذأ ةعبس تدجوف تعرذف اهب رمأف : امهدحأ

 وبأ هيلع تكس . ىهتنا « تعرذف اهديرج نم ةديرجب رمأف : زيزعلا دبع لاق « كلذب يضقف

 . هدعب يرذنملا مث - هللا همحر -دواد

 حیحص دانسإب )۳۹٤١( دواد وبآ هاور (۱)



 ةجاحل هؤايحإ زجي مل هيلإ هدوع زوجيو « ءاملا هنع لدعو « ةلجدلا وأ تارفلا كرت امو : لاق

 هنأل رماعل اًيرح نكي ملاذإ تاوملاك وهف هيلإ دوعي نأ زوجي ال ناك نإو . رهن هنوك ىلإ ةماعلا

 هريغ رهق عفدي ءاملا رهق نأل ؛ دحأ كلم يف سيل

 . يبنلا ىلإ نالجر مصتخا : لاق هظفلو (راثآلا حرش» يف - هللا همحر - يواحطلا هاورو

 . اهيرح اهلعجف عرذأ ةسمخ اهيف اذإف ةلخنلا اهب عرذ مث ةديرج اهنم عطقف ةلخن يف يَ

 : دواد وبأ لاق : لاق «هماكحأ» يف قحلا دبع هركذ - هللا همحر - يواحطلا ةهج نمو

 ٠ . ةعبس وأ عرذأ ةسمخ

 ‹ ةبقع نب ىسوم نع «ماكحألا» باتك يف «هكردتسم» يف - هللا همحر - مكاحلا ىورو

 ةلخنلا يف ىضق هيب يبنلا نأ : - هنع هللا يضر - تماصلا نب ةدابع نع « ىيحي نب قاخسإ نع

 . "ءاجرخي ملو دانسإلا حیحص : لاقو « اهدیرج غلبم اهيرح نأ

 نبا نع رانيد نب ورمع نع يدبعلا تباث نب دمحم نع «همجعم» يف يناربطلا هجرخأو
 يف دواد وبأ هجرخآو ءاهديرج دم ةلخنلا مرح لعج الي يبنلا نأ : - امهنع هللا يضر - رمع

 . اهبيسع لوط ةلخنلا رح يف يي هللا لوسر ىضق : لاق ريبزلا نب ةورع نع «ليسارملا»

 رهن تارفلا : - هللا همحر - يرودقلا لاق يأ :ش ( ةلجدلا وأ تارفلا كرت امو : لاق) :م

 ةهج نم مورلا ةعلق زواجي نأ ىلإ اهنم ريسي قرشلا ةهج نم مورلا ضرأ يلامش نم هلصأ
 «ةقرلا مث «نصح ةعلقو سلاب ىلإ قرشي مث ءاهلبق رئبلا ىلإ ريسي مث اهيقرشو اهنصح لامش

 يف بصيو قارعلا ءاضق ىلإ جرخي مث «ةفوكلا ىلإ مث « تيه مث «ةناع ىلإ مث « ةبحرلا مث

 . رابک حئاطب

 ةريزجو افيك نصحو نمآ يف ري مث «مورلا دالب نم هجرخم لادلا رسكب يهف ةلجد امأو
 م ناسارخ رحب يف بصي مث « ةرصبلاو « طساوو «دادغبو «تيركتو «لصوملاو « رمع نبا
 اعضوم ذخأو هنع فشكنا : هنع لدع ىنعمو « ةلجد وأ تارفلا كرت ام يأ :ش ( ءاملا هنع لدعو)

 . هریغ

 ىنعمو «هنع كرتام ىلإ يأ «هيلإ هدوع زوجي هنأ لاحلاو يأ :ش (هيلإ هدوع زوجيو) :م

 م نكي ال يأ :ش (زوجي ال ناك نإو ءارهن هنوك ىلإ ةماعلا ةجاحل هؤايحإ زجي مل) :م «نكيي :زوجي
 (هريغ رهق عفدي ءاملا رهق نأل ؛دحأ كلم يف سيل هنأل ؛رماعل اًيرح نكي مل اذإ تاوملاك وهف هيلإ دوعي نأ)

 لوهجم وهو تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ىيحي نب قاحسإ هيفو « (۹ /6) « كردتسملا » يف مكاحلا هاور (۱)

 .٠ دانسإلا حيحص : مكاحلا لوقي مث . ةدابع نع لسرأو لاحلا
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 - ةفينح يب دنع ميرح هل سيلف ‹ هريغ ضرأ يف رهن هل ناك نمو : لاق . مامإلا دي يف مويلا وهو

 . هنيط اهيلع يقليو اهيلع يشي رهنلا ةانسم هل : الاقو . كلذ ىلع ةنيب ميقي نأ الإ - هللا همحر

 ‹ هدنع ميرحلا قحتسي ال مامإلا نذإب تاوم ضرأ يف رهن رفح نم نأ ىلع ًءانب ةلأسملا هذه : ليق

 ؛ هقحتسبي امهدنعو

 كورتم يأ :ش ( مامإلا دي يف مويلا وهو) :م يمدآ رهق يف ضرألا نوكت نأ ءايحإلا طرش نأل :ش

 . مامإلا نذإ ىلع هؤايحإ فقيف مامإلا دي يف مويلا ةلجدو تارفلا

 نأ دحأل سيلف ةلجد يف ةريزج نع ءاملا بضناذإ : «جارخلا» باتك يف فسوي وبأ لاقو

 ًاررض كلذ ناك تعرزو تصصخ اذإ ةريزجلا هذه لثم عسي لامر نألو ؛ ام اًئيش اهيف ثدحي

 ناك نإ امأف «ثدح هيف ثدحي الو « هذه نم اًنيش لعفينأ مامإلا عسي الف «لزانملا لهأ ىلع

 . ناطلسلا قح اهنع يدؤيو لجرلا اهبنجي تاوملا ةلزنب يهف ةنيدملا نع اجراخ

 هيلع برضف ءاملا هيلع بلغ دق دحأل كلم هيف سيل اع ةحيطبلا نم ةفئاط ىتأ الجر نأ ولو

 جلاع ام لك اذكو « ةتيلا ضرألا ةلزنمب اهنإف بصقلا نم هيف ام عطقو هايحأو هجرختساو تاينما

 وهو هل وهف هرمعو لجر هجرختساف ناسنإل كلم هيف نوكي ال نأ دعب رب وأ رحب وأ ةمجأ يف
 . تاوملا ةلزنمب

 يناثلل لعجأ ملو لوألا ىلإ كلذ تددر هلبق كلام هل ناك ام كلذ نم ايحأ الجر نأ ولو

 رجأ هيلع سيلو «ضرألا نم صقن ال نماض وهو هعزن هلبق هيف عرز دق يناثلا ناك نإف ء اًقح هيف
 ةلزنمب اهنأل ؛ تابن اهيف ةيربلا يف ضرألا هذه تناك ولو كلذكف « اهبصق نم عطق ال نماض وهو

 .« جارخلا » باتك ظفل انه ىلإ «بصقلا

 يأ :ش (- هللا همحر - ةفيتح يبأ دنع ميرح هل سيلف « هریغ ضرأ يف رهن هل ناک نمو : لاق) :م

 يف هيرك ىلإ جاتحي ال ريبك رهن يف فالخلا ضماوغلا فشك نمف : - هللا همحر - يرودقلا لاق

 ارابتعا قافتالاب رح هلف تقو لك يف اهيرك ىلإ جاتحي ثيحب اريغص ناك اذإ امأ .تقو لك

 . ايرح هل نأ ىلع يأ :ش ( كلذ ىلع ةنيب ميقي نأ الإ) :م ءاربلاب

 اهيلع يشم رهنلا ةانسم هل ) :م : - هللا امهمحر - دمحمو « فسوي وبأ يآ :ش ( الاقو) :م

 ءالا درل ليسملا ةفاح ىلع ىنبي ام وهو مرعلا ةانسملا : «حاحصلا» يف لاق « :ش ( هنيط اهيلع يقليو

 « هدنع ميرحلا قحتسي ال مامإلا نذإب تاوم ضرأ يف رهن رفح نم نأ ىلع ًءانب ةلأسملا هذه :ليق) :م

 لاق نم :انباحصأ نم «ريغصلا عماجلا حرش» يف هريغو مالسإلا رخف لاق :ش (هقحتسي امهدنعو

 - ةفينح وبأ لاق ؟ اهيرح هل قحتسي له تاوم ضرأ يف رهن ايحأ نم نأ ةلأسملا هذه لصأ
 . هقحتسي ال : -هللا همحر



 نطب يف ةداصع يشملا هنكمي الو «ءاملا لييستل يشملا ىلإ هتجاخل ميرحلاب الإ هب عفتني ال رهنلا نأل
 . رئبلاب ًارابتعا ميرحلا هل نوكيف جرحب الإ ديعب ناكم ىلإ لقنلا هنكمي الو ‹ نيطلا ءاقلإ ىلإو رهنلا
 هيلإ اهقوف هيف ميرحلا ىلإ ةجاحلاو رثألاب هانفرع رئبلا يفو « هانركذ ام ىلع هابأي سايقلا نأ : هلو
 الو « ءاقتسالاب الإ رئبلا يف نكي الو « ميرحلا نودب نكم رهنلا يف ف ءاملاب عاغتنالا نأل ؛ رهنلا يف

 . قاحلإلا رذعتف ميرحلاب الإ إ ءاتتسا

 عرشلا بحاص صنب ًالالدتسا عامجإلاب اًيرح رهنلل قحتسي هنأ باوصلا : مهتماع لاقو

 .هنع رئبلا ينختسي ال امك « مرحلا نع ينغتسي ال رهنلا نأل ؛ رئبلا مرح يف

 ال ضرألل اًنزاوم مرحلا نوكي نأ وهو هابتشالا عضوم يف هابحاصو ةفينح وبآ فلتخا امنإو
 ناك اذإ امأو . سرخلاو نيطلاك امهدحأ قحب الوغشم يرحلا نوكي ال نأو « امهنيب لصاف

 نيدلا رخف لاقو . لغشلاب هيلع هدي ترهظ هنأل ؛عامجإلاب هب قحأ وهف امهدحأ قحب ًالوغشم

 نأ رهاظلا نأل ؛ رهنلا بحاصل يهف ضرألا نم عفترت ةانسملا تناك اذإ كلذكو : ناخ يضاق

 . هنيط ءاقلإل هعافترا

 نطب يف ةداع يشملا هنكمي الو « ءال لييستل يشملا ىلإ هتجال ميرس اب الإ هب عفتني ال رهنلا نأل) :م

 يآ :ش ( نيطلا ءاقلإ ىلإو) :م رهاظ اذهو « ةداع رهنلا نطاب يف يشملا هنكيي الو يأ :ش ( رهنلا

 ارابتعا ميرحلا هل نوكيف «جرحب الإ ديعب ناكم ىلإ لقنلا هنكمي الو) :م رهنلا نيط ءاقلإ ىلإ هتجاحو
 . رئبلا مرح ىلع اًسايق يأ :ش (رئبلاب

 ‹«يتأي يأ :ش ( هانركذ امل هابي سايقلا نأ) :م :-هللا همحر - ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ةجاحلاو رثألاب هانفرع رئبلا يفو) :م . ( ًاعارذ نوعبرأ اهلوح ام هلف ًارئب رفح نم » : ةي هلوق وهو

 :ش ( رهنلا يف هيلإ اهقوف) :م بحل ا وأ بيلقلا رابتعاب ريكذتلاو « رئبلا يف يأ :ش ( هيف ميرحلا ىلإ

 نأ: هريرقت « ربلا ىلع رهنلا ساق نمع باوج اذهو «رهنلا يف مرحلا ىلإ ةجاحلا قوف يأ
 جاتحيال دقو «ءاركإلا رابتعاب ةموهوم رهنلا يفو «لاحلا يف ةققحتم رهنلا يف ةجاحل ا

 نكمت رهنلا يف ءاملاب عافتنالا نأل) :م ىتأتي رهنلا يفو » مرحلا نودب يتأي ال رئبلا يف عافتنالاو « هيلإ

 . هطسو يف يشملاو نيطلا لقن يف جرحلا ضعب هقحلي هنأ ريغ :ش ( ميرحلا نودب

 الو) :م ءاملا حزنب الإ ربلا يف عافتنالا نكي ال يأ :ش ( ءاقتسالاب الإ رئبلا يف نكي الو) :م

 :ش ( قاحلإلا رذعتف) :م امهوحنو ناويحلا نارودو لبحلا دم ىلإ جاتحي هنأل :ش ( میرحل اب الإ ءاقتسا

 هيف انذخأف ‹ صوصنم ريغ رهنلاو « ةصوصنم رثبلا نأل « رئبلاب رهنلا قاحلإ رذعتي كلذ ناك اذإ

 كلذ ىلإ جاتحي ناك نإو اًيرح كلذب قحتسي ال ةزافم يف ًارصق ىنب نم نأ ىرتالآ . سايقلاب

 قاقحتسالا رابتعا ثيح نم يأ « رابتعا امهدنع يرحلاذإ « صنلا دورو مدعل هيف ةسانكلا ءاقلإل
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 مدعبو ديلا بحاصل لوقلاو رهنلل اًعبت ارابتعا هيلع ديلا تبثت ميرحلا قاقحتساب نأ ءانبلا هجوو
 نإو ‹ ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ضرألا بحاصل دهشي رهاظلاو « ديلا مدعنت هقاقحتسا

 كلي ال اذهلو « هب ءاملا هكاسمتساب رهنلا بحاص دي يف ميرحلا نأ : امهلف « ةآدتبم ةلأسم تناك

 ‹ امهئاوتسالف ةروص امأ ىنعمو « ةروص ضرألاب هبشأ هنآ : هلو « هضقن ضرألا بحاص

 نوكي ال ريداقملا بصنف « ريدقتلا ىلإ جاتحي هيف ىقلم ةنيط نوكي نأ ةقيقح نأل « ةقيقح ال
 .« طوسبملا » يفاذك « يأرلاب

 نيبهذملا ىلع اًرهن ايحأ نم ةلأسم ىلع رصتخلا ةلأسم ءانب هجو يأ :ش (ءانبلا هجوو) :م

 يأ :ش ( رهنلل اًعبت ارابتعا هيلع ديلا تبثت ميرحلا قاقحتساب نأ) :م : (طوسبملا » يف اذك « يأرلاب

 هجوو هلوقو «ةعزانملا يف :ش ( ديلا بحاصل لوقلاو) :م ةقيقح ديلا هيلع يذلا رهنلل ةيعبتلا لجأل

 دهشي رهاظلاو ‹ ديلا مدعنت هقاقحتسا مدعبو) :م هلوقو دمحمو فسوي يبأ ةهج نم انهاه ىلإ ءانبلا

 قاقحتسا مدعبو يأ - هللا همحر- ةفينح يبأ ةهج نم ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ضرألا بحاصل

 بحاصل دهشي رهاظلاو « مرحلا ىلع رهنلا بحاص دي يأ :ش ( ديلا مدعنت ميرحلا رهنلا بحاص

 دهشي نمل لوقلاف ضرألا بحاصل هنأ رهاظلاف اًصضيأ رهنلاب لصتا نإو . مرحلا ينعي« ضرألا

 . رهاظلا هل

 يف رهن ايحأ اذإ اميف ميرح هل نكي ملاذإ ةفينح يبأ دنع نأ : عضوملااذه يف قيقحتلاو

 لب « هل يرحلا نوكي الف « مرحلا يف ديلا بحاص مرحلا يعدم نكي ملو مامإلا نذإب تاوم ضرأ

 مرح هل ناك امهدنعو . هل دهشي رهاظلا نوكيف « ضرألاب هبشأ هنأل . ضرألا بحاصل نوكي

 . ديلا بحاصل لوقلا نوكي هدي تتبث اذإف « رهنلل اعبت

 ةيئادتبا ةلأسم هريغ ميرح يف رهن هل نمةلأسم ناك نإو ينعي :ش ( ةأدتبم ةلاسم تناك نإو) :م

 - دمحمو فسوي يبألف يأ :ش ( امهلف) :م تاوم ضرأ يفًارهن ايحأ نم ةلأسم ىلع ةينبم ريغ

 نوكيف ‹ يرحل اب يأ :ش ( هب ءاملا هكاسمتساب رهنلا بحاص دب يف ميرحلا نأ) :م - هللا امهمحر

 يف اعزانت ول امك هلوق لوقلا لعج هدي يف هنأ رابتعابف « دي لامعتسالاو رهنلا يرحل ًالمعتسم

 كليال كلذ لجألو يآ :ش ( هضقن ضرألا بحاص كلم ال اذهلو) :م هسبال امهدحآو بوث

 . مرحلا ضقن ضرألا بحاص

 ( ىنعمو ةروص ضرألاب هبشأ ) :م يرحل ا نأ يأ :ش ( هنأ) :م ةفينح يبألو يآ :ش ( هلو) :م

 ةروصلا امأ يأ :ش ( امهئاوتسالف ةروص امأ) :م ىنعملا ثيح نمو ةروصلا ثيح نم يأ :ش

 امأف ‹ ضرألا ىلع ةعفترم ةانسملا نكي مل اذإ اميف فالخلا نأ ىلإ اذهب راشأو «ضرألا ءاوتسالف

 م هنيط ءاقلإل اهعافترا نأرهاظلا ذإ رهنلا بحاصل يهف ضرألا نم عف رأ ةانسملا تناك اذإ
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 نينثاك هب هبشأ وه ام هدي يف نمل دهاش رهاظلاو . ةعارزلاو سرغلل هتيحالص ثيح نم ىنعمو
 يذلل ىضقي امهدحأ باب ىلع قلعم رخآلا عارصملاو « امهدي يف سيل باب عارصم يف اعزانت

 هب اميف عازن الو ‹ كرت ءاضق فالخلا عضوم يف ءاضقلاو هيف عزانتملاب هبشأ وه ام هدي يف
 ‹ هرهن ءام هب اًكسمتسم ناک نإ هنآ ىلع سرغلل حلصي امن هءارو اميف عازنلا امنإ ءاملا كاسمتسا

 ‹ هضرأ نع ءاملا هب عفاد رخآلاف

 سرغل مرحلا ةيحالص ثيح نم ىنعم امأو يأ :ش ( ةعارزلاو سرغلل هتيحالص ثيح نم ىنعمو)

 . عرازلا ةعارزو راجشألا

 باب عارصم يف اعزانت نيناك) :م يرحل اب يأ :ش ( هب هبشأ وه ام هدي يف نمل دهاش رهاظلاو) :م

 ( هيف عزانتملاب هبشأ وهام هدي يف يذلل ىضقي امهدحأ باب ىلع قلعم رخآلا عارصملاو « امهدي يف سيل

 ءامهدحأ باب يف يذلا عارصملاب هبشأ هنإف « امهدحأ دي يف سيل يذلا عارصملا وهو :ش

 م ىلاعت هللا ءاش نإ هرکذن ام ىلع هلوقب هدعو يذلا وهاذهو « هل دهشي رهاظلا نأل « هل ىضقيف

 هريغ ضرأ يف رهن هل ناك نم ةلأسم يف ءاضق يأ :ش ( كرت ءاضق فالخلا عضوم يف ءاضقلاو)

 لبقي هكلم ةانسملا ىلع اذه دعب ةنيبلا رهنلا بحاص ماقأ ولف . قاقحتسا كلم ءاضق ال كرت ءاضق
 ًايضقم ريصي ال كلم ءاضق ةثداح ىف هيلع ىضقملا نأل « هتنيب تلہق امل كلم ءاضق ناك ولو . هتنيب

 .a . اهیف هل

 دي يف امهدنعو ‹ ضرألا بحاص دي يف كرتي نأ كرتلا ءاضقب ينعيو : ةعيرشلا جات لاقو

 اًيضقم راص نم مازلإلا ءاضق يف نآ : مازلإلا ءاضقو كرتلا ءاضق نيب قرفلا و «رهنلا بحاص
 نأ زوجي : كرتلا ءاضق يفو .ادبأ ةثداحلا كلت يف كلذ دعب هل ايضقم ريصي ال ةثداح يف هيلع

 نم يقلتلاب الإ مازلإلا ءاضق يف هتنيب لبقي ال ثلاث ىعدا ول هنأرخآ قرفو هل اًضقم نوکی

 . لبقت : كرتلا ءاضق يفو « ديلا بحاصةهج

 الإ هب عفتنيال رهنلا نأ : امهلوق نع باوج اذه :ش ( ءاملا كاسمتسا هب اميف عازن الو) :م
 بحاص دي يف يرحل ا نأ امهلوق نع باوج هنأ : باوصلاو . يزارتألا لاق اذك « هتجاحل رحاب
 ( سرغلل حلصي ام هءارو اميف عازنلا امنإ) :م هريغو يكاكلا هيلإ بهذ امك « هب ءاملا هكاسمتساب رهنلا
 نإ رهنلا بحاص نأ ىلع يأ :ش ( هب اكسمتسم ناك نإ هنأ ىلع ) :م ؟ ال مآ كلذ هل له رجشلا :ش
 (هضرأ نع ءاملا هب عفاد) :م ضرألا بحاص وهو :ش (رخآلاف هرهن ءام) :م رحل اب اکسمتسم ناک

 سيل نكلو « انردق يذلا هجولا نم ضرألا بحاص حجرتو ميرحلا لامعتسا يف ايوتسا دقف :ش
 نأ ضرألا بحاصل نوكي الف « هرهن يف ءاملا كاسمتسا قح رهنلا بحاصل نأل همدهي نأ هل
 . هلطېي
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 ال عوذج هيلع رخآلو « لجرل طئالاك هكلم ال رهنلا بحاص قح هب قلعت هضقن نم عناملاو

 رخآلو « ةانسم هبنج ىلإ لجرل رهن : « ريغصلا عماجلا» يفو . هكلم ناك نإو هضقن نم نكمتي

 يأ دنع ضرألا بحاصل يهف امهدحأ دي يف ةانسملا تسيلو « اهقزلت ضرأ ةانسملا فلخ

 تسیلو : هلوقو كلذ ريغو هنيط ىقلمل اًيرحرهنلا بحاصل يه : الاقو ٠ - هللا همحر -ةفينح

 ظفللا اذهب فشكنيف «ىقلم نيط الو « سرغ هيلع امهدحأل سيل : هانعم امهدحأ دي يف ةانسملا

 ولو « دي بحاص هنأل ؛ىلوأ لغشلا بحاصف كلذ هيلع امهدحأل ناك اذإ امأ . فالخلا عضوم

 ةيالو نأ فالتخالا ةرمثو « اًضيأ فالخلا عضاوم نم وهف هسرغ نم يردي ال سرغ هيلع ناک

 ىلع هنإ : ليق دقف نيطلا ءاقلإ امأو ‹ رهنلا بحاصل امهدنعو « هدنع ضرألا بحاصل سرغلا

 ‹فالخلا

 ٠ هضقن ضرألا بحاص كلي ال اذهلو : امهلوق نع باوج :ش ( هضقن نم عناملاو ) :م

 بحاص قح هب قلعت) :م ةانسملا وهو ميرحلا ضقن نم ضرألا بحاص نكمت مدع نم عناملا ينعي

 بحاص نکمتي الو يأ :ش (هضقن نم نکمتی ال عوذج هيلع رخآلو ‹ لجرل طئاحلاك هكلم ال رهنلا

 هلوقب هيلإ راشأ هبحاصل كلم طئاحلا نآ عم عوذجلا بحاص قلعت لجأل طئاحلا ضقن نم طئاحلا

 . ةلصاو هذه نإو طئاحلا بحاص كلم طئاحلا ناك نإو يأ :ش (هكلم ناك نإو) :م

 تسيلو اهقزلت ضرأ ةانسملا فلخ رخآلو « ةانسم هبنج ىلإ لجرل رهن : «ريغصلا عماجلا » يفو) :م

 رهنلا بحاصل يه : الاقو « هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ضرألا بحاصل يهف امهدحأ دي يف ةانسملا

 ٠ فالحلا عضوم نيبيل «ريغصلا عماجل ا » ةرابع ركذاغإ :ش (كلذ ريغو هنيط ىقلل ًاهرح

 دي يف ةانسم هبنج ىلإ لجرل رهن يف ةفينح يبأ نع بوقعي نعدمحم : هيفاهتروصو

 .امهدحأ

 سيل : هانعم امهدحأ دي يف ةانسملا تسيلو) :م « عماجل ا » يف دمحم لوقو يأ :ش (هلوقو) :م

 مضب- ىقلمو يرحلا رابتعاب ريكذتلاو « ةانسملا ىلع يأ :ش (ىقلم نيط الو سرغ هيلع امهدحأل

 هلوقب يأ :ش (ظفللا اذهب فشكنيف) :م ءاقلإلا نم لوعفم وهو -فاقلا حتفو ماللا نوكسو ميملا

 . هيبحاصو ةفينح يبأ نيب :ش (فالخلا عضوم) :م امهدحأ دي يف ةانسملا تسيلو

 يآ « كلذ انركذ امك مرحلا ليوأتب ةانسملا ىلع يأ :ش (كلذ هيلع امهدحأل ناك اذإ امأ) :م

 ناک ولو فالخ الب ىلوأ وهف دي بحاص هنأل « ىلوأ لغشلا بحاصف) :م ىقلملا نيطلا وأ سرخلا

 (اًضيأ فالخلا عضاوم نم وهف هسرغ نم يردي ال) :م يرحلا ليوأتب ةانسملا ىلع يأ :ش (سرغ هيلع

 . رهنلا بحاصل : امهدنعو . ضرألا بحاصل سرغلا : ةفينح يبأ دنع ينعي :ش

 :ش (هدنع ضرألا بحاصل) :م ةانسملا ىلع عرزلاو :ش (سرغلا ةيالو نأ فالتخالا ةرمثو ) :م

 :ش (فالخلا ىلع هنإ : ليق دقق نيطلا ءاقلإ امأو « رهنلا بحاصل امهدنعو) :م ةفينح يبأ دنع يأ
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 « هدنع رهنلا بحاص عني : ليق دقف رورملا امأو . شحفي مل ام كلذ رهنلا بحاصل نإ : ليقو

 ءاقلإ يف امهلوقبو «سرغلا يف هلوقب ذخأ : رفعج وبآ هيقفلا لاق . ةرورضلل عنمي ال : ليقو

 نعو . بناج لك نم رهنلا نطب فصن رادقم هيرح نأ - هللا همحر - فسوي يبأ نع مث .نيطلا

 . سانلاب قفرأ اذهو « بناج لك نم رهنلا نطب رادقم : دمحم

 امأو) :م حيحصلا وه « يفاكلا » يفو :ش (شحفي مل ام كلذ رهنلا بحاصل نإ :ليقو) :م روكذملا

 . امهل اًفالخ ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع رهنلا بحاص عني : ليق دقف رورملا

 ديعب عضوم ىلإ هلقنو نيطلا ءاقلإ نم ادب دجي ال هنأل :ش ( ةرورضلل عنمي ال : ليقو) :م

 يبآ ذيملت يناودنهلا دمحم نب هللا دبع نب دمحم : وهو :ش (رفعج وبأ هيقفلا لاق ) :م ميظع جرح

 ذيملت يناجرجلا ناميلس نبا ذيملت ةملس نب دمحم ذيملت فاكسإلا ركب يبأ ذيملت شمعألا ركب
 يف) :م ةفينح يبأ لوقب يأ :ش (هلوقب ذخأ) :م ةئامثالثو نيتسو نينثا ةنس يفوت نسحلا نب دمحم

 رهنلا بحاصلو « سرغي نأ ضرألا بحاصل نأ: دارآ :ش (نيطلا ءاقلإ يف امهلوقبو « سرغلا

 . هقح نع رخآلا عني ال ام لعفي امهنم لكو « هتفاح ىلع نيطلا يقلي نأ

 نم رهنلا نطب فصن رادقم) :م رهنلا ميرح يأ :ش (همرح نأ : هللا همحر فسوي يب نع مث) :م

 : دمحم نعو) :م بناجلا اذه نم هفصن كلذ رادقم لعجيف رهنلا نطب حسي ينعي :ش (بئاج لك

 قفرأ اذهو) :م بناجملا اذه نم رهنلا نطب رادقم لعجي ينعي :ش (بناج لك نم رهنلا نطب رادقم

 مرحلا ردق ركذي ملو « رهنلا لهأ مه يذلا سانلاب قفرأ : دمحم نع يور ام يآ :ش (سانلاب

 . رهنلا هنع ينغتسي ام ردق مرحلا نم هل لاق لب .« لصألا » يف امهلوق ىلع

 يف ركذ دق :اولاق : « هطوسبم » يف ةداز رهاوخ لاقف «ريغصلا عماجلا » يف ردقي مل كلذكو

 نم هل لعجي مل رهنلا نطب حسي : دمحم لوق ىلعف « امهنيب اًقالخ مرحلا ريدقت يف ٠ رداونلا »

 . رهنلا نطب رادقم بناج لك نم : فسوي وبأ لاقو . رهنلا ضرأ نطب فصن بناج لك

 « يواحطلا حرش» يف دمتعا هيلعو فنصملا هركذ يذلا اذهو « اذه فالخ ثيللا وبأ ركذو

 وبأ لاقاذك « ريدقت ريغب هيلإ جاتحي ام رادقم ىلإ رظني: خياشملا ضعب لاقو .« فلتخللا »و

 . (هحرش ١ يف ثيللا
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 برشلا لئاسم يف لوصف
 هایما يف لصف

 مدآ ينبل برشلا : ةفشلاو ‹ ةفشلا نم اًئيش عنمي نأ هل سيلف ةانق وأ رئب وأ رهن لجرل ناك اذإو

 يقسو ةفشلا قح اهيف سانلا نم دحاو لكلو « راحبلا ءام : اهنم « عاونأ هايملا نأ ملعا مئاهبلاو

 رحبلا ءا عافتنالاو ‹ كلذ نم عنمي مل هضرأ ىلإ اهنم رهن يركي نأ دارأ نم نإ ىتح « ضرألا

 . ءاش هجو يأ ىلع هب عافتنالا نم عنمي الف ‹ ءاوهلاو رمقلاو سمشلاب عافتنالاك

 ( برشلا لئاسم يف لوصف ) :م

 » يف ةروكذمب تسيل اهلك لوصفلا هذه برشلا لئاسم ماكحأ نايب يف لوصف هذه يأ :ش

 مالسإلا خيش اهركذ انإو «٠ يرودقلا رصتخمو « ريغصلا عماجلا » يف تسيل اهنأل ٠< ةيادبلا

 . ( برشلا باتك حرش » يف هداز رهاوخب فورعلا

 نع هايملا لصف دقو « ءاملا ىلإ جايتحالا برشلا لئاسم بيقع تاوملا ءايحإ ركذ اغنإو

 . ءاملا نم بصلا وهو نيشلا رسكب برشلاو « دوصقملا وه ءاملا نأل « يركلا

 ( هايملا يف لصف) م

 وهو < اًضيأ هاومآ ىلع عمجيو ‹ ءام عمج وهو هايملا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 . عرزلل تبنم شطعلل يورم لايس رهوج

 مدآ ينبل برشلا : ةفشلاو ‹ ةفشلا نم ًائيش عني نأ هل سيلف ةانق وأ رشب وأ رهن لجرل ناك اذإو) :م

 تفذحو «هافش اهعمج يفو « ةهيفش اهريغصت يف لاقي اذهلو ةهفش ةفشلا لصأ :ش (مئاهبلاو

 برشلا قح مهل يأ ةفشلا لهأ مه لاقيو « هافشلاب برشلا : انهدارملاو « اًميفخت ءاهلا

 . مهباود اوقسي نأو « مهءاقس

 ؛ضرألا يقسو ةفشلا قح اهيف سانلا نم دحاو لكلو « راحبلا ءام : اهنم « عاونأ هايملا نأ ملعا) :م

 ءامب عافتنالاو ‹ كلذ نم عني مل هضرأ ىلإ اهنم) :م رفحي يأ :ش (ًارهن يركي نأ دارأ نم نإ ىتح

 نآ يغبني :ش (ءاش هجو يأ ىلع هب عافتنالا نم عنم الف « ءاوهلاو رمقلاو سمشلاب عافتنالاك رحبلا

 دالبب يذلا ليألا رهنو « رص يذلا لينلاك ادج ةميظعلا راهنألا انه اه راحبلا نم دارملا نوكي

 . لبإلا ىرع يتلا قوف نم ةانملا ءاتلاب نات رهنو « قشمد

 يذلا ةلغشأ رهنو . ةيلامشلا دالبلاب يذلا - نونلابو ةلمهملا ءاطلا مضب - ءانط رهنو

 ال اهنإف حلملا راحبلا اهب دارملا سيلو « رحب هيلع قلطي اهنم رهن لك نأب كلذ لاثمأو « سلدنألاب
 . يضارألا يقس يف الو ةفشلا يف ال ًالصأ اهب عفتني
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 ىلع ةفشلا قح هيف سانلل تارفلاو « ةلجدو « نوحيسو « نوحيجك ماظعلا ةيدوألا ءام : يناثلاو

 ال ناك نإ اهيقسيل رهن اهنم ىركو ةتيم ًاضرأ دحاو ايحأ نإف « يضارألا يقس قحو « قالطإلا
 عفدي ءاملا رهق ذإ لصألا يف ةحابم اهنأل ؛ كلذ هل دحأ كلم يف رهنلا نوكي الو « ةماعلاب رضي

 نأ يف كلذو « بجاو مهنع ررضلا عفد نأل ؛ كلذ هل سيلف « ةماعلاب رضي ناك نإو « هريغ رهق

 ىحرلا بصن اذه ىلعو ‹ يضارألاو ىرقلا قرغيف هتفض ترسكنا اذإ بناجلا اذه ىلإ ءاملا ليم
 مساقملا يف ءاملا لخد اذإ : ثلاثلاو . « هب يقسلل هقشك ىحرللرهنلا قش نأل » هيلع

 قةلجدو « نوحيسو « نوحيجك ماظعلا ةيدوألا ءام) :م « يناملا عونلا يأ :ش (يناثلاو) م

 ريغب ةلجدو « كرتلا رهن نوحيسو « مزراوخ رهن نوحيج : ةعيرشلا جات لاق :ش (تارفلاو
 يف : يئاسكلا لاقو « اذه ىلع حارشلا هعبتو « ةفوكلا رهن تارفلاو « دادغب رهن فيرعتلا فرح

 . خلب رهن نوحيجو « ةصعصملا رهن نوحيس : « توكلملا »

 ةنجلا نم راهنأ ةعبرأ ترجف :١ هَ هلوق ريسفت يف نوثدحملا هركذ يذلا اذه يف قحلا : تلق

 اهيمستو « ناحيج : هل لاقي نوحيج نأ هريغو دمحأ هاور «« ناحيجو ناحيسو تارفلاو لينلا
 وه عمجي مث « بونجلا ىلإ لامشلا نم نيصلا دالب نم ريسيو مورلا دالب نم هلصأ ناحاج ةماعلا

 دقو تارفلاو ةلجدامأو . سوسرطو سايأ نيب مورلا رحب يف ناصنويرأ دنع نوحيسو
 . ةلجد وأ تارفلا كرت امو : هلوق دنع اًبيرق نحن امهانركذ

 ‹ يضارألا يقس قحو) :م لاوحألا عيمج يف ينعي :ش (قالطإلا ىلع ةفشلا قح هيف سانلل) :م

 يتلا ضرألا يقسل رهن هنم رفح يأ :ش (اهيقسيل رهن اهنم ىركو ةتيم ًاضرأ دحاو ايحأ نإف

 اهنأل ؛ كلذ هل دحأ كلم يف رهنلا نوكي الو « ةماعلاب رضي ال ناك نإ) :م كلذ زوجي اغنإو ءاهايحأ

 راشأ :ش (هريغ رهق عفدي ءاملا رهق ذإ لصألا يف ) :م ةحابم ماظعلا ةيدوألا ءام نأل يأ :ش (ةحابم

 . اهيف هايملا ةوقب عضوملا اذه يف رهق هل سيل ادحأ نأ ىلإ كلذب

 مهنع ررضلا عفد نأل ؛ كلذ هل سيلف « ةماعلاب رضي) :م اهنم رهنلا نوك يأ :ش (ناک نإو) :م

 (هتفض ترسكنا اذإ بناجلا اذه ىلإ ءاملا ليي نأ يف ) :م ررضلا نايب ىلإ راشأ :ش (كلذو « بجاو

 رسكلاب « ناويدلا » يف ركذو . « برغملا» يفاذك « اهحتفو داضلا رسكب يهو < هتفاح يأ :ش

 . سانلا ةعامج حتفلابو رهنلا بناج

 ىلعو يأ :ش (هيلع ىحرلا بصن اذه ىلعو ‹ يضارألاو ىرقلا قرغيف) :م ىهتنا اذه : تلق

 رضي ال ناك نإ ماظعلا ةيدوألا ءام نم ليسي يذلا رهنلا ىلع نوحاطلا بصن روكذملا ليصفتلا

 . يضارألا يقسيل يأ :ش (هب يقسلل هقشك ىحرلل رهنلا قش نأل) :م الف الإو زاج ةماعلاب

 ةمسق يف لحد اذإ يأ :ش (مساقملا يف ءاملا لخد اذإ) :م :ثلاثلا عونلا يأ :ش (ثلاثلاو) :م
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 ءالا : ثالث يف ءاكرش سانلا» : مالسلا و ةالصلا هيلع هلوق هيف لصألاو « تباث ةفشلا قحف

 ةفشلا قح يف هيف ءاكرش سانلاف مسقلا اذه يف :ش (تباث ةفشلا قحف) :م مهنيب مامإلا همسقف موق

 ةفشلا نم ًادحأ اوعني نأ هلهأل سيلو ةلكأملا ىلع كلذ يف ىتأ نإو « مهباودو مهسفنأ يقسلاو

 . يقسلاو

 ءاكرش سانلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق) :م عاونألا نم ركذ اميف يأ :ش (هيف لصألاو) :م

 نب هللا دبع: لوألا: ةباحصلا نم ةثالث هاور ثيدحلا اذه :ش ( «رانلاو الكلاو ءاملا :ثالث يف

 نع شادخ نب هللا دبع نع هنئس » يف ةجام نبا هثيدح جرخأ -امهنع هللا يضر- سابع

 يف ءاكرش نوملسملا» : ةي هللا لوسر لاق « لاق سابع نبا نع دهاجم نع بشوح نبا ماوعلا

 . « رانلاو الكلاو ءاملا : ثالث

 : بشوح نا ماوعلا نع شادخ نب هللا دبع : يراخبلا لاق : « ماكحألا » يف حلا دبع لاق

 .  كيدحلا بهاذ : متاح وبأ هيف لاقو « ةعرز وبأ اضيأ هفعضو « ثيدحلا ركنم

 « همجعم) يف يناربطلا هثيدح جرخأ -امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نب هللا دبع : يناثلا

 ريبج نب ديز نع عيبرلا نب سيق انثدح ينامحلا ىيحي انثدح يرتستلا قاحسإ نب نيسحلا انثدح

 . " اتلاو الكلاو ءال : ثالث يف ءاكرش نوملسملا » : يب هللا لوسر لاق « لاق رمع نبا نع

 نب يلع نع « عويبلا يف هننس »يف دواد وبأ هثيدح جرخأ ةباحصلا نم لجر : ثلاشلا

 توزغ : لاق ةباحصلا نم لجر نع ديز نب نابح نب شادخ يبآ نع نامثع نب زيرح نع دعجلا

 . ٠ رانلاو ألكلاو ءاملا : ثالث يف ءاكرش نوملسملا :١ لوقي هعمسأ ءًاثالث ايب هللا لوسر عم

 يدع نبا دنسأو «(ةيضقألا يف - هفنصم » يف ةبيش يبأ نباو « هدنسم ١) يف دمحأ هاورو

 «هماكحأ » يف قحلا دبع هركذو « ةقث : زيرح يف الاق امهنأ نيعم نباو « دمحأ نع « لماكلا » يف

 : هيف ليق دقو ‹ نامثع نب زيرح الإ شادخ يبأ نع ىور ملعأ ال : لاقو دواد يبأ ةهج نم

 مهئامسأ ركذ كرتو ‹ تاقث مهلك يب يبنلا باحصأو : ةفرعملا» يف يقهيبلا لاقو . لوهجم

 . هنم حصأ وهام هضراعي مل نإ رضي ال دانسإلا يف

 وبأو . -ةمجعم ياز هرخآ يفو ةلمهملا ءارلا رسكو ءاحلا حتفب - نامشع نب زيرح : تلق

 . )۲٤۷۲( ةجام نبا هاور : فیعض (۱)

 . فيعض وهو عيبرلا نب سيق هيفو ‹ يناربطلا دانسإ فنصملا لقن هنعو يناربطلل يعليزلا ءازع )(

 . ًاعوفرم ۰. : ةباحصلا نم لجر نع شادخ يبآ نع نامثع نب زيرح نع )۳٤۷۷( دواد وب هاور : حیحص (۳)
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 ديز نب نابح همساو - ةمجعم نيش هرخآ ىفو ةلمهملا لادلابو ةمجعملا ءاخلا رسكب -شادخ

 .-ةدحوملا ءابلا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا رسكب - نابحو . ىصمحلا رسلا

 . «نيفعضتسملل ةوقو نيوقملل عاتم هنإف ران الو الک الو ءاماوعنمت ال :٠ ةي هللا لوسر

 ركذي مل اذإ نكلو « ركذملل ًابيلغت ةثالث يف لوقي نأ سايقلا : حارشلا لاق « ثالث » : هلوق

 امغنإ ةتسو . ٠ لاوش نم اّتس هعبتأو ناضمر ماص نم » : الع هلرق :هريظنو ‹ ثنؤي نأ زوجي دودعللا

 . ثنأ مايألا وهو دودعملا ركذي مل ال نكلو < ةليللا يف لمعتسي

 . رانلاو الكلاو ءالا يف :٠ مالسلا هيلع هلوق وهو دودعم انه اه نأل « رظن هيف : تلق

 . ريظنتلا حصي الف هيف دودعملا ركذي ملف لاوش نم ةتسب هعبتأو ناضمر موص ثيدح امآو

 . رجشو رجشك لعف نزو ىلع - ةزمه هرخآ يفو « ماللاو فاكلا حتفب - «الكلاو :١ هلوق

 نوكيالو « رشنيو طسبي يأ « ضرألا هجو ىلع مجني ام لك ألكلا : هداز رهاوخ مامإلا لاقو

 : كلذ ةحص ىلع ليلدلاو « لكألا رجش نوكي قاس هل ناك امو « هوحنو رخذإلاك قاس هل

 . (اةيآلا:نمحرلا) ( نادجسي رجشلاو مجنلاو # : ىلاعتو هناحبس هلوق

 كوشلا : اولاق اذه ىلعف ٠ ضرألا هجو ىلع رشتناو طسبنا ام مجنلاو قاسلا ماقام : اولاق

 ‹ رجشلا نم دقرعلا : هل لاقي يذلا ضيبألا كوشلا كلذكو « ألكلا نم ال رجشلا نم رمحألا

 نأ ضرألا بحاصل ناك كلذ ذخأو ناسنإ ءاجف ةكولم ضرأ يف اشن ول ىتح قاسب موقي هنأل

 . هنم درتسي

 يكح « خياشملا فالتخا هيفف جراخلا : هل لاقيو لبإلا هلكأي يذلا رضحألا كوشلا امأو

 وبأ هيقفلاو . شيشحلاو ألكلا ةلمج نم : لوقي ناك لضفلا نب دمحم ركب يبأ مامإلا خيشلا نع

 ( رداونلا » يف هيف دمحم نع يور: اولاق ‹ رجشلا ةلمج نم : لوقي يناودنهلا رفعج

 . رجشلا ةلمج نم هلعج : ةياور يفو « لكلا نم هلعج : ةياور يف : ناتياور

 هجو ىلع هنم طسبني ام ألكلا ةياورب دارأ هنأل « عوضوملا فالتحخال باوحجلا فلتحخاو

 هجو ىلع مجنيالو قاسلا ىلع ماقام ىرخألا ةياورلاب دارأو « قاس هل نوكي الو « ضرألا
 : يرهوجلا لاقو . هداز رهاوخ مالك ىهتنا « قاس ىلع موقي هنأل رجشلا نم قبوسلاو « ضرألا

 ‹ ةيئلكو ةيساوو ةئلكم ضرأ يهف تالكأو ضرألا تلك ضرألا تلك دقو بشعلاو لكلا

 . ةمجرت ىلع هل رثعأ مل ريثك نب ىلعملاو « عطقنم وهو : تلق (1)
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 . ةسباي وأ ةبطر تناك ءاوس « ألك تاذ يأ

 لكلا (زيزعلا» يف رسفو « هريغو قاس يذ ىلع عقي هنأ رهاظلاو : « برغملا» يف لاقو

 ىلإ قبس نم كلم ةكرش ال ةحابإ ةكرش « ثالث يف ءاكرش سانلا » : هيَ هلوق نإ مث « تابنلاب

 زوجيو « هاوس نم نود هل كلم وهو « هب قحأ وهف هزرحأو هريغ وأ ءاعو يف كلذ نم ءيش ذخأ

 ‹ هکالمأ يف زوجي امک هایاصو هيف زوجیو « هنع ثوروم وهو ‹ كيلمتلا ةدحو عيمجب هكيلعت هل

 ةعامجل وهف دحأ هيلإ قبسي مل امو « هكالمأ رئاس نمضي امك هنمض هنذإ ريغب ذخأ هنم هذخأ نإف

 . «هرصتخم ) يف يخركلا هركذ اذكه < ال وأ هيلإ ناك ام ىلع حابم وهف نيملسلا

 يف ةكرشلا امأو . ىصقتسم فنصللا هركذ امك عاونأ ةعبرأ ىلع ءاملا تفرع دق كنإ مث

 ةكولمن نوكت ال ضرأ يف شيشحلا نوكي نأ معألاو « ضعب نم معأ اهضعب هجوأ ىلع ألكلا

 كلذ نم ًاناسنإ عني نأ دحأل سيلف شاشتحالاو يعرلا نم كلذ يف ءاكرش سانلا نوكي دحأل

 . هذه نم صخأ ىرخأ ةكرشو راحبلا ءام يف ةكرشلاك يهو

 سانلل نوكي ضرألا بحاص تابنإب ال هسفنب ةكولغ ضرأ يف ألكلا نوكي نأ نأ وهو

 نم هعنيي نأ ضرألا بحاصل نأ الإ « هل أكلم هذخأ ام ناك ناسنإ هذحأ ول يتح ‹ ةكرش هيف

 نأالإ < هيلع دزي ملو ‹ باتكلا يف ردقلا اذه دمحم ركذ «ألكلا لجأل هضرأ يف لوحدلا

 دب ال لكلا ديري يذلاو ضرألا بحاص نيب ةعزانملا قفو اذإ : لاق كلذ ىلع اوداز انخياشم

 نأل ‹ هقح بلطلا اذهو « هكلم ىف لوخدلا نم هعني ضرألا بحاص نأل < اهتعزانم رابتعا نم

 ۰ . ًالكلا يف ةكرش هل

 دحأل كولم ريغ رخآ عضوم يف ًالكلا ديرما دجي ناك نإ لوقي ةعزانمل ا رابتعا بجو اذإو

 نأ امإ : ضرألا بحاصل لاقي دجي مل نإو . كلذ نم ذخ : هل لاقي « ضرألا كلت نم بيرق

 دارأو ءام هضوح يفو ناسنإ مرك ىت نمك « هقح ذخأيف لخدي ىتح هل نذئا وأ كديب هيطعت

 كولم ريغ رخآ عضوم يف اهدجي ناك نإ « مركلا بحاص هعنمف ءاملا ذخأيل همرك يف لوخدلا

 امإ : ضرألا بحاصل لاقي دجي ال ناك نإو ءهنم ذخ ناكملا كلذ تئا : هل لاقي هنم بيرق دحأل

 نأ :وهو هلك كلذ نم صحخأ ىرخأ ةكرشو < هنم ذحخأيو لخدي یتح هل نذئا وأ كديب هيطعت نأ

 نوكي الو هريغ قح عطقنيو هل اكول نوكي ال هنإف « هضرأ يف ألكلا تبني وأ لكلا رشحي

 ىتح « ٠ ةثالث يف ءاكرش سانلا ١ : لي هلوقل ةكرشلا ةهبش ىقبت هنأ الإ « هجوب كلذ ذخأ دحأل

 . هدي عطقت ال هقرس ول

 نآ وهو : برشلا باتك يف هداز رهاوحخ مالسإلا خيش لاق « ةماعف رانلا يف ةكرشلا امأو
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 ام اهوحنو رثبلا نألو ‹ ةفشلا وهو يناثلا يقبو ‹ لوألا هنم صخ برشلاو ‹ برشلا مظتني هنأو

 ةفشلا ءاقبإ يف نألو ‹ هضرأ يف سنكت اذإ يبظلاك هنودب حابملا كلي الو « زارحإلل عضو
 ‹هرهظو هسفنل هيلإ جاتحم وهو ناكم لك ىلإ ءالا باحصتسا هنكمي ال ناسنإلا نأل ؛ ةرورض

 رهنلا لهأل ناك اهايحأ ًضرا كلذب يقسي نآ ىلجر دارأ نإو ‹ ميظع جرح ىلإ ىضفأ هنع عنم ولف
 كلذ انحبأ ول انألو ‹ ةرورض الو مهل صاخ قح هنأل ؛ رضي مل وأ مهب رضأ هنع هوعنمي نأ

 ‹ زارحإلاب هل اكولمم راص هنأو « يناوألا يف زرحملا ءاملا : عبارلاو . برشلا ةعفنم تعطقنال

 ءاج ول ىتح عمجأ سالا نيبو هنيب ةكرتشم رانلا هذه نإف « ةزافم يف آران دقوأ اذإ لجرلا
 اهب يلطصي وأ رانلا لوح هل اًبوث طيخي نأ دارأ وأ « رانلا هذه ءوضب ءيضتسي نأ دارأو ناسنإ

 دقوأ نوكينأ الإ « هعنم ضرعلا رانلا بحاصل نوكي ال اًجارس هنم ذختي وأ « دربلا نمز يف

 نم ذخأي نأ دارأ اذإ امأف « رانلاب ال هكلمب عافتنالا نم هعنمي نأ هل نإف هل كولم عضوم يف رانلا

 هانقلطأ ولو « هكلم هنأل كلذ نم هعني نأ رانلا بحاصل نإف ةرمحجملا نم ايش وأ هجارس هليبق

 . هل هجو اذهو « اهب زبخیو اهب يلطصي ران هل قبي مل سانلل

 نيشلا رسكب لمشي يآ :ش (برشلاو « برشلا مظتني) :م ءاكرش : هلوق يأ :ش (هنأو) :م

 :ش (لوألا هنم صخ) :م براشلا لعف وهو نيشلا مضب برشلاو « ءاملا نم بيصنلا وهو

 :ش (ةفشلا وهو) :م نيشلا مضب برشلا وهو :ش (يناثلا يقبو) :م ءاملا نم بيصنلا وهو عامجإلاب

 . مئاهبلاو مدآ ينبل برشلا وهو ةفشلا وه يناثلاو يأ

 كلي الو) :م ءاملا زارحإل يأ :ش (زارحإلل عضو ام) :م ضوحلاك :ش (اهوحنو رئبلا نألو) :م

 سانكلا يف لخد يأ :ش (هضرأ يف سنكت اذإ يبظلاك) :م زارحإلا نودب يأ :ش (هنودب حابملا
 . هسانك يف رمتساو بيغت اذإ يبظلا سنك : لاقي « هيلإ يوأت يذلا عضوملا وهو «فاكلا رسكب

 وهو ناكم لك ىلإ ءاملل باحصتسا هنكمي ال ناسنإلا نأل ؛ ةرورض ةفشلا ءاقبإ يف نألو) :م

 عوفدم جرحلاو :ش (ميظع جرح ىلإ ىضفأ هنع عنم ولف) :م هبكرم يآ :ش (هرهظو هسفنل هيلإ جاتحم

 . اعرش

 مل وأ مهب رضأ هنع هوعنمي نأ رهنلا لهأل ناك اهايحأ اضرأ كلذب يقسب نأ لجر دارأ نإو) :م

 ۾ هضرآ يقس يأ :ش (كلذ انحبأ ول انألو) :م كلذ يف :ش (ةرورض الو مهل صاخ قح هنأل ؛رضي

 . ةفشلا وهو نيشلا مضب :ش (برشلا ةعفنم تعطقنال)

 :ش (يناوألا يف زرحملا ءاملا) :م : ةروكذملا عاونألا نم عبارلا عونلا يأ :ش (عبارلاو) م

 زارحإلاب هل اكولمن راص) :م ءاملا نم عونلا اذه يأ :ش (هنأو) :م اهوحنو راوجلاو ناندلاو بابحلاك
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 ‹ ليلدلا ىلإ ارظن ةكرشلا ةهبش هيف تيقب هنأ الإ ‹ ذوخأملا ديصلا يف امك هنع هريغ قح عطقناو

 ولو . هدي عطقت مل اباصن يواسي وهو هدوجو زعی عضوم يف ناسنإ هقرس ول یتح انیور ام وهو

 يف لوخدلا نم ةفشلا ديري نم عني نأ هل لجر' كلم يف رهنلا وأ ضوحلا وأ نيعلا وأ رئبلا ناك

 لاقي دجي ال نأك نإو ‹ دحأ كلم ريغ ىف ءاملا اذه نم برقي رخآ ءام دجي ال ناك اذإ هکلم

 اذهو « هتفض رسكي ال نأ طرشب هسفنب هذخأب هكرتت وأ « ةفشلا هيطعت نأ امإ : رهنلا بحاصل

 .- هللا همحر -يواحطلا نع يورم

 هنع ريغلا قح عطقناو هكلم يف لخد هذخأي هنأل :ش (ذوخأملا ديصلا يف امك هنع هريغ قح عطقناو

 نمضي لجر هفلتأ ول ىتح هنع قح عطقناو هكلم يف لخد هذخأي هنأل « ذوخأملا ديصلا يف امك

 ىلإ ارظن) :م ةكرشلا ةهبش ءاملا اذه يف تيقب نكل يأ :ش (ةكرشلا ةهبش هيف تيقب هنأ الإ) :م

 ناسنإ هقرس ول ىتح) :م ثيدحلا « . . . ءاكرش سانلا » : ةي هلوق دارأ :ش (انيور ام وهو « ليلدلا

 مل) :م مهارد ةرشع وهو « ةقرسلا باصن يأ :ش (اباصن يواسي ام وهو هدوجو زعبي عضوم يف

 هناحبس هنأل « ءام ءيش يف عطقي ال نأ يغبني اذه ىلعف : تلق نإف . ةهبشلل :ش (هدي عطقت

 . قيرطلا اذهب ةهبش ثرويف 4 ًاعيمج ضرألا يف ام مكل قلخ # : لاق ىلاعتو

 توبث دعب ةصوصخللا ءايشألا يف ةكرش هيف نحن اميف نأل « كلذ ريظن اهل سيل : تلق

 ةمأب ىنز ول هنأل  انزلا دح طوقس يف ةهبشل ةماعلا ةكرشلا ثروت ملاذهلو « ةماعلا ةكرشلا

 هلوق مومعب انلمع ول ذإ دحلا بجي مل هريغ نيبو هنيب ةكرتشم ةمأب ىنز ولو « دحلا بجي ريغلا

 دودحلا باب دادسنا مزلي « (1۹ةيآلا : ةرقبلا) ( اًعيمج ضرألا يف ام مكل قلخ ¥ : ىلاعتو هناحبس

 ( ينازلاو ةينازلا # ىلاعتو هناحبس هلوق وحن نماهيلع ةلادلا تايآلاب مومعلا لطبو اهلك

 ربخب لمعلا نأل . حصي ال اذهو « (۳۸ةيآلا : ةدئاملا) (ةقراسلاو قراسلاو # « (۲ةيآلا: رونلا)

 دنع الومعم باتكلا يقب ول نأ حصي اغإ « متعطتسا ام دودحلا اوءردا :١ لب هلوق رهو دحاولا

 باوج يف : ةعيرشلا جات لاقو . ةماعلا ال ةصاخلا ةهبشلاب دارملا نأ ملعف « دحاولا ربخب لمعلا

 مكيلع تمرح# : ىلاعتو هناحبس هلوق يف ذخألا ماسقنا يضتقي عمجلا ةلباقم ضارتعالااذه

 :ءاسنلا) € مكلذ ءارو ام مكل لحأو# : ىلاعتو هناحبس هلوقو « (۲۳ةيآلا : ءاسنلا) ( مكتاهمأ

 . ةماع سانلل ةكرشلا ىنعم ناكف « عبرألا ىلع دئازلا زوجي الو « (۲ ٤ةيآلا

 لوخدلا نم ةفشلا ديري نم عني نأ هل لجر كلم يف رهنلا وأ ضوحلا وأ نيعلا وأ رثبلا ناك ولو) :م

 بحاصل لاقي دجي ال ناك نإو ‹ دحأ كلم ريغ ىف ءاملا اذه نم برقي رخآ ءام دجی ناک اذإ هکلم يف

 اذهو) :م هبناج يأ :ش (هتفض رسكي ال نأ طرشب هسفنب ذخأب ىتح هكر تت وأ « ةفشلا هيطعت نأ امإ : رهنلا

 وبآ هيقفلا ظفاحلا مامإلا نع لرقنم هانركذ يذلا اذه يأ :ش (- هللا همحر- يواحطلا نع يورم
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 سيلف تاوم ضرأ يف اهرفتحا اذإ امأ . هل ةكولم ضرأ يف رفتحا اذإ اميف حيحص هلاق ام : ليقو

 ‹ ةفشلا يف ةكرشلا عطقي الف ‹ كرتشم قح ءايحإلاو رفحلاو اكرتشم ناك تاوملا نأل ؛ هعني نأ هل

 دصق هنأل ؛ حالسلاب هلتاقي نأ هل شطعلا هرهظ وأ « هسفن ىلع فاخي وهو كلذ نع هعنم ولو

 « ءانإلا يف زرحملا ءاملا فالخب ‹ كولم ريغ حابم رشبلا يف ءاملاو ةفشلا وهو « هقح عنج هفالتإ

 رئبلا يف ليقو « ةصمخللا ةباصإ دنع ماعطلا اذكو « هكلم دق هنأل ؛ حالسلا ريغب هلتاقي ثيح

 ‹ هل ريزعتلا ماقم كلذ ماقف ةيصعم بكترا هنأل ؛اصعب حالس ريغب هلتاقي نأ . ىلوألا : اهوحنو

 ‹ ًريغص ًالودج ناک نأب هلک ءاملا ىلع يتأي ناك اذإ ةفشلاو

 . يرصلا يواحطلا ةمالس نب ديمح نب دمحأ رفعج

 اذإ اميف) :م ‹ حيحص : يواحطلا رفعج وبأ لاق ام ليق يأ :ش (حيحص هلاق ام : ليقو) :م

 ًاكرتشم ناك تاوملا نأل ؛ هعنمي نأ هل سيلف : تاوم ضرأ يف اهرفتحا اذإ امأ . هل ةك ولم ضرأ يف رفتحا

 نإف ‹« كرتشم قح ءايحإ لجأل يأ :ش (ةفشلا يف ةكرشلا عطقي الف ‹ كرتشم قح ءايحإلو رفحلاو

 نإ جارخلا فرصم وأ رشعلا فرصمو كلاما نيب ةكرتشم نوكت برشلا اذه نم ةلصاحلا ةلعلا

 . جارح ءاملا ناك

 رئبلا بحاص هعنمو يأ :ش (هل شطعلا هرهظ وأ هسفن ىلع فاخي وهو كلذ نع هعنم ولو) م

 هبكرم وأ هسفن ىلع فاخي هنأ لاحلاو « هيف لوخدلا نع هكلم ىف رهنلا وأ ضوحلا وأ نيعلا وأ

 ريغ حابم رئبلا يف ءالاو ةفشلا وهو « هقح عنب هقالتإ دصق هنأل ؛ حالسلاب هلناقي نأ) :م هل شطعلا

 اقح عنمو « هقح معنم هعنم اذإف « سانلا نيب اًكرتشم ناك وأ « رخ هنم دجوي مل هنأل :ش (كولمت

 اماعط عنم ولامك « هقح ىلإ لصيل حالسلاب عناملا لتاقي نأ قحلا بحاصل ناك هريغل اًقحتسم

 . حالسلاب عنالا لتاقي نأ هل ناك عناملا نيبو هنيب اکر تشم

 هزرحأ اذإ هنأل :ش (هكلم دق هنأل ؛ حالسلا ريغب هلتاقب ثيح « ءانإلا يف زرحملا ءاملا فالخب) :م

 حالس الب هلتاقي هنإف « كلذ ىلإ ًارطضم ءاملل ديرما ناكو ريغلا ةكرش ناك وأ « بجوأ ةبرق يف

 دنع ديرملا نع هعنم اذإ ماعطلا مكح اذكو يأ :ش (ةصمخللا ةباصإ دنع ماعطلا اذكو) :م اصعلا وحن

 . حالس نودب هلتاقي هنإف « ةصمخللا

 ٹیح :ش (ةيصعم بكترا هنأل ؛ اصعب حالس ريغب هلتاقي نأ : ىلوألا : اهوحنو رئبلا يف ليقو) :م

 ريزعتلا ماقم) :م اصعلا وحدب هعم لاتقلا يأ :ش (كلذ ماقف) :م اهئايحإ ىلع ردق سفن ءايحإ كرت

 . هنع اًرجزو ًابيدأت ريزعتلا قحتسي ةيصعملا بكترم نأل :ش (هل

 ءاملا يفن ناك اذإ باودلاو سانلا برش يأ :ش (هلك ءاملا ىلع يتأي ناك اذإ ةفشلاو) :م

 . ًاريغص ًالودج رهنلا ناک نأب يأ :ش (ًاریغص ًالودج ناک ناب) :م هلصأتسیو
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 يف اهدرت ال لبإلا نأل ؛ هنم عنمي ال : ليق ء اهبرشب ءاملا عطقني ةرثك يشاوملاو لبإلا نم دري اميفو

 يقسب رابعا عنمي نأ هل :ليقو « برشلا ةمسق يف ليبس وهو « ةموايملاك راصف « تقو لك

 يف بايشلا لسغو ءوضولل هنم ءاملا اوذخأي نأ مهلو ‹ هقح تيوفت عماجلاو رجاشملاو «عرازملا

 ‹ عوفدم وهو ‹ جرحلا ىلإ يدؤي : ليق امك « هيف لسغلاو ءوضولاب رمألا نأل ؛ حيحصلا

 لبإلا دورو يف ناكو يأ :ش (اهبرشب ءاملا عطقني ةرثك يشاوملاو لبإلا نم دري اميفو) :م

 تناك نإو لبإلا ركذب صخ « ءالؤه برشب هنع ءاملا عطقني ثيحب ةرثك رهنلا اذه ىلع يشاوملاو

 شطع دعب الإ ءاملا درت ال اًبلاغ اهنأل دورولا دنع ءاملا برش ةرثكب اهصاصتخال ىشاوملا ىف ةلخاد

 . اریثک ءام لمحتف « دیدش

 لودحجلا راصف يأ :ش (ةموايملاك راصف ‹ تقو لك يف اهدرت ال لبإلا نأل ؛ هنم عنمي ال :ليق) :م

 ةموايملاك هنوك يأ :ش (برشلا ةمسق يف ليبس وهو) :م ةرهاشملاو ةعباسملاو ةموايملاك مهنيبو هنيب

 (مولعم موي برش مكلو برش اهلل : ىلاعتو هناحبس لاق « نيشلا رسكب برشلا ةمسق يف قيرط

 . (١١٠ةيآلا: ءارعشلا)

 ةرجشلا عضوم وهو رجشملا عمج :ش (رجاشملاو « عرازملا يقسب رابتعا عني نأ هل : ليقو) :م

 نم ةفشلا عنم نيب عماجلا يأ :ش (هقح تيوفت عماجلاو) :م خياشملا رثكأ هيلعو « طوسبملا » يف

 نأل كلذو ‹ امهنم لك يف قحلا تيوفت رجاشملاو عرازملا يقس عنم نيبو لاصئتسالا دنع لودجلا

 ‹ قحتسملاب هسفن يوسي نأ هريغل سيلف ‹ عرزلاو رجشلاو ضرألا يقسل قشي اغنإ ةانقلاو رهنلا

 . دوصقملا وه اميف هرضيو

 نحن اميف عني كلذكف « كلذ رابتعاب هتفض رسكو هضرأ يقس نم هريغ عني نأ هلامكف

 ‹ ةفضلا رسكيال هجو ىلع هضرأ يقس هل : دمحأ نعو . قحلا بحاص هب ررضتي هنأل ‹هيف

 . يلبنحلا يضاقلاو كلامو يعفاشلاو انباحصأ لاق انلوقبو

 نعوأ ‹ كولمملا رهنلا نع يأ :ش (هنم ءاملا اوذخأي نأ) :م ةفشلا لهألو يأ :ش (مهلو) :م

 : خياشملا ضعب لاق« ءام نع هب زرتحا :ش (حيحصلا يف بايثلا لسغو ءوضولل) :م كولمملا رئبلا

 :ش (هيف لسغلاو ءوضولاب رمألا نأل) :م ىفخي الام جرحلا نم هيف بايثلا لسغيو رهنلا يف أضوتي
 .اعرش عوفدم جرحلا يأ :ش (عوفدم وهو ‹ جرحلا ىلإ يدؤي : ليق امك) :م رئبلاو رهنلا يف يأ

 زوجي ًاريثك ءاملا ناك نإ : مهضعب لاقو ‹ زوجي مهضعب لاقف ةياقسلا ءاب ؤضوتلا يف اوفلتخاو

 هنم زوجي ال :برشلل تدعأ يتلا ضايحلا يف اولاق ىتح برشلل دعأ ام لكاذكو الف الإو

 يف اذك ‹ برشلل هتيب ىلإ ةياقسلا ءام نم لمحي نأ زوجيو . حيحصلا وهو هيف عنيو « ؤضوتلا
 .( ىواتفلا »

۰ 



 سانلا نأل٬ حصألا يف كلذ هل هرارجب المح هراد يف ارضخ وأ ارجش يقسي نأ دارأ نإو

 اذه رهن نم هرجشو هلخنو هضرأ يقسي نأ هل سیلو « ةءاندلا نم عنملا نودعيو « هيف نوعسوتي
 مساقملا يف لخد ىتم ءاملا نأل ؛ كلذ نم هعنمي نأ هلو . اصن هنذإب الإ هنانقو هرشبو ‹ لجرلا
 بحاص قح ليسملا نألو هبحاص برش عطق هئاقبإ يف نأل ؛ ةدحاوب برشلا ةكرش تعطقنا

 يف هبحاص هل نذأ نإف ‹ ةفضلا قش الو « هيف لييستلا هنكمي الف « هقح اهب قلعت ةفضلاو « رهنلا
 هناحبس هللاو « هئانإ يف زرحلا ءالاك ةحابإلا هيف يرجتف هقح هنأل ؛ هب سأب الف هراعأ وأ كلذ

 . باوصلاب ملعأ ىلاعتو

 ءاملا ًالماح هنوک لاح يأ :ش (هرارجب ًالمح هراد يف ارضخ وأ ارجش يقسي نآ دارآ نإو) :م

 ةمئأ نم نيرحأتملا ضعب لوق نع هب زرتحا :ش (حصألا يف كلذ هل ) :م ةرج عمج وهو هرارجب

 سانلا نأل) :م ةفشلا نم سيل هنأل « رهنلا بحاص نذإب الإ كلذ هل سيل :اولاق مهنإف « خلب

 . رارجل اب ءاملا لمح يف يإ :ش (هيف نوعسوتي

 نم هرجشو هلخنو هضرأ يقسي نأ هل سيلو) :م ةساسخلا يأ :ش (ةءاندلا نم عنملا نودعيو) :م

 . كلذ وحنو « . . اوذخ : هل لوقي نأب احيرص يأ :ش (اصن هنذإب الإ هتانقو هرئبو « لجرلا اذه رهن

 يقس نم هريغ عني نأ ةانقلا وأ رئبلاو رهنلا بحاصل يآ :ش (كلذ نم همنمي نأ هلو) :م

 ةكرش تعطقنا ) :م هنيعب لجر ةمسق يف يأ :ش (مساقملا يف لخد ىتم ءال نأل) :م هليخنو هضرأ

 ريكذتلاو « برشلا ةكرش ءاقبإ يف يأ :ش (هبحاص برش عطق هئاقبإ يف نأل ؛ ةدحاوب برشلا
 . كارتشالا رابتعاب

 الف) :م رهنلا بحاص قح يأ :ش (هقح اهب قلعت ةفضلاو « رهنلا بحاص قح ليسملا نألو) :م
 ‹ هليسم يف هءام ليست نم هريغ رهنلا بحاص نكي الف يأ :ش (ةفضلا قش الو « هيف لييستلا هنكمي
 . هرهن ةفض قش نم ًاضيأ هنكيي الو يأ

 يف وأ ءاملا ليسم يف رهنلا بحاص ريغلل نذإ نإف يأ :ش (كلذ يف هبحاص هل نذأ نإف) :م
 لاز راعأ وأ نذأ اذإف « هقحل ناك عنملا يأ :ش (هقح هنأل ؛ هب سأب الف هراعأ وأ ) :م هرهن ةفض قش

 ءاملاك) :م ةحابإلل ةانقلا وأ رغبلا وأ رهنلا ءام نم يرجي يآ :ش (ةحابإلا هيف يرجتف) :م عناملا

 يذلا ءاملا يف ةحابإلا يرجي امك يأ :ش ( باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو هئانإ يف زرحملا

 . امهوحنو زوك وأ ةبرق يف هزرحأ

 ضوحلا ءام نم زوكلا ألم اذإ يبص وأ ةمأ وأ دبع : «ةينملا»و « ةريخذلا » يفو : عورف

 زوكلا يف يذلا ءاملا نأل « ضوحلا كلذ نم ءا لا برشي نأ لحي ال ضوحلا يف كلذ ضعب قارأو

 . هبرش لحي ال زييمتلا نكي الو حابملاب طلتحخا اذإف « ذخآلل اکلم ریصی
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 هيوبأل لحي ال هب ءاجف زوكلا يف ضوحلا وأ يداولا نم ءاملا نايتإب همأ وأ هوبأ اًيبص رمأ ولو

 نم لكألاامهل لحي الو « هل اكولمن راص ءاملا نأل ‹ نيريقف انوكي مل نإ ءالا كلذ نم ابرشي نأ

 . برشلااذكف < ةجاح ريغب هلام

 فلتخا ء«رمخلا عيب ةداعلاو فرعلل ارابتعا نيينغ اناك نإو « هبرش هيوبأل لحي دمحم نعو

 ‹ يرتشملا ىلإ هعيمج ميلست ىلع ردقي ال اًئيش عاب هنأل ‹ زوجي ال : مهضعب لاق < خياشملا هيف

 . هضعب بوذي هنأل
 ةرمخلا ملس اذإ : فاكسإلا ركب وبأ لاقو « زئاج عيبلا نأب : مالس نب دمحم رصن وب لاقو

 . اًضيأ

 ضقتني ال ليلقلا يف نأل « عيبلا دسف مايأ هيلع ىضم ىتح يرتشملا ىلإ هملسي مل اذإو

 حرش » يفاذك « -هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا ذخأ هبو « نمفلا نم هتصح هل نيبت ناصقن

 هللا همحر- « يواحطلا
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 راهتالا يرک يف لصف
 دعب مساقملا يف هؤام لخدي ملو دحأل كولم ريغ رهن : ةثالث راهنألا : - هنع هللا يضر < لاق

 يف هؤام لخد كولم رهنو « ماع هنأ الإ ةمسقلا يف هؤام لخد كولم رهنو « هوحنو تارسفلاک

 .همدعو هب ةعفشلا قاقحتسا امهنيب لصافلاو «صاخ وهو ةمسقلا

 . اهرفح وهو راهنألا يرك ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 :ش (دحأل كولم ريغ رهن) :م ماسقأ ةثالث يآ :ش (ةثالث راهنألا : - هنع هللا يضر - لاق) :م
 اماومسقامدعب ينعي :ش (دعب مساقملا يف هؤام لخدي ملو ) :م دحأل كولم ريغ رهن اهدحأ يأ

 :م يناثلا يأ :ش (رهنو) :م تارفلاو لینلاو نوحیسو نوحیج لثم :ش (هوحنو تارفلاک ) :م دعب

 لخد كولم ) :م ثلاثلا يأ :ش (رهنو) :م سانلا نيب :ش (ماع هنأ الإ ةمسقلا يف هؤام لخدي كولم )
 . نينيعتم ةعامج نيب صاح هنأ لاحلاو يأ :ش (صاخ وهو ةمسقلا يف هؤام

 يأ :ش (هب ةعفشلا قاقحتسا) :م صاخل ا رهنلاو ماعلا رهنلا نيب يأ :ش (امهنيب لصافلاو) :م
 رحب لك نأ ةعفشلا ىف كلذ انركذ دقو « هب ةعفشلا قاقحتسا مدع يأ :ش (همدعو) :م رهنلاب

 . امهدنع قحثتسي يرجي ال امو « ةعفشلا هب قحتسي ال نفسلا هيف يرجي

 « ىواتف» يفو . ماع دازامو « ةثالث وأ ناحارق هيف ىقسي ام صاخلا : فسوي يبأ نعو

 رهن وهف هؤأم ينعي « ةدحاو ةيرق هيلع وأ « اهنود امف ةرشعلا لبق صاخلا يف اوملكت ناخ يضاق

 ناك نإو . صاح وهف نيعبرألا نود امل : ليقو . ماع ةرشعلا قوف الو ةعفشلا هب قحتسي صاخ

 ضوفم هنإ : هيف ليق ام حصألاو « فلألا : ليقو ةئاملا لصافلا : ليقو . ماع وهف نيعبرألا قوف

 .ءاش ليواقألا يأ راتخي ىتح دهتجملا يآر ىلإ

 نإ : ديدجتلا نم هيف ليق ام نسحأو : « برشلا باتك حرش » يف هداز رهاوحخ مامإإلا لاقو

 . راجلل نوكي اغنإو ‹ لكلل ةعفشلا بجت ال ةماع ةكرشلاف ادعاصف

 يفو ‹ ضرألا يف قيرطلا ىرجم يرجي ضرألا يف برشلا قح : ٠ سانجألا» يفو

 قحب ةعفش ال نفسلا رهنلا ىف يرجي ثيحب تناك نإف . ضرألا قوقح نم ال ةعفشلا قاقحتسا

 هيف يرجي رهنلا ناك اذإو . ذخأف قيرطلا يف فارطتسالا قيرطب ةعفش ال امك « برشلا
 . ةعفشلا ةذفان ريغ قيرطب قلعتي امك ةعفشلا برشلا حب قلعت نفسلا نود تايوامسلا
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 ‹ مهيلع هتنؤم نوكتف مهل يركلا ةعفنم نأل ؛ نيملسملا لام تيب نم ناظلسلا ىلع هيرك: لوألاف

 لوألاو ‹ ءارقفلل يناثلا نأل ؛ تاقدصلاو روشعلا نود ةيزجلاو جارخلا ةنؤم نم هيلإ فرصيو

 ذإ « ةماعلا ةحلصمل ءايحإ هيرك ىلع سانلا ربجي مامإلاف ءيش لاما تيب يف نكي مل نإف . بئاونلل

 الإ ‹ مکدالوآ متعبل متکرت ول : - هنع هللا يضر - رمع لاق هلثم يفو ‹ مهسفنأب اهنومیقي ال مه

 : يناثلا امأو . مهسفنأب هنوقيطي ال نيذلا ريسايملا ىلع هتنؤم لعجيو « هقيطي ناك نم هل جرخي هنأ

 ‹« صوصخلا ىلع مهيلإ دوعت ةعفنلاو « مهل قحلا نأل ؛لالا تيب ىلع ال هله ىلع هيركف

 م يركلا ىلع يأ :ش (هيلإ فرصيو « مهيلع هتنؤم نوكتف مهل يركلا ةعفنم نأل ؛ نيملسملا لام تيب

 م تاقدصلاو روشعلا يأ :ش (يناشلا نأل ؛ تاقدصلاو روشعلا نود ةيزجلاو جارخلا ةنؤم نم )

 بونت يتلا يهو « ةبئان عمج وهو :ش (بئاونلل) :م ةيزجلاو جارخلا وهو :ش (لوألاو « ءارقفلل)

 . كلذ وحنو روغثلا دسو رطانقلا ءانبك جارخلا نم نيملسلما

 ال مه ذإ ء ةماعلا ةحلصمل ءايحإ هيرك ىلع سانلا ربجي مامإلاف ءيش لاملا تيب يف نكي مل نإف) :م

 نوقفني ام لك ماوعلا نأل مهسفنأب ةماعلا ةحلصم نوميقي ال سانلا ذإ يأ :ش (مهسفنأب اهنومیقي

 لاق هلثم يفو) :م كلذ ىلع مهربجيف سانلا لاوحأ يف ارظان بصن مامإ يأو « ءايحإ ريغ نم

 - رمع لاق رابخألا هذه لثم يفو يأ : هلوقو :ش ( مکدالوأ متعبل متکرت ول -هنع هللا يضر- رمع

 . ( مكدالوأ متعبل متكرت ول : لاقف كلذ يف هوملكف اذه لثم ينربخأ هنإف) : - هنع ىلاعت هللا يضر

 قحلت يتلا ةبئانلا هذه لثم يف متكرت ول ينعي ‹« لوهجملا ةغيص ىلع متكرت ول :هلوقو :ش

 ملو نيملسملا هايم تدسفل ةروصلا هذه لثم يف ةماعلا ةحلصملا ةماقإ ىلعاوربجي ملو نيملسلا

 . مكدالوأ عيب ىلإ رمألا لوؤي نأ ىلإ ءالغلا عقوو ضرألا عراز نم ءيش لصحي

 ‹ ثيدحلا بتك يف ةروهشملا بتكلا يف هيلع فقأ مل : تلق . ؟رثألا اذه لاح ام : تلق نإف

 . ؟هوذخأ ني نم ردأ ملو مهبتك يف انباحصأ هركذ انإو

 ناك نم هلجأل يآ يركلل جرخي مامإلا نأ الإ يأ :ش (هقیطی ناک نم هل جرخی هنآ الا) :م

 ال نيذلا) :م ءاينغألا ىلع يأ :ش (ريسايملا ىلع هتنؤم لعجيو) :م هسفنب هلمع يأ « يركلا قيطي

 نم جرخي مامإلا نإف ‹ شيجلا زيهجت يف لعج امك :ش (مهسفناب) :م يركلا يأ :ش (هنوقيطي
 . ءاينغألا ىلع مهتنؤم لعجيو لاتقلا قاطأ

 الإ ‹ ةمسقلا تحت هؤام لخد يذلا كولمملا رهنلا وهو يناثلا عونلا يآ ؛ش (يناثلا امأو) :م ٠

 :ش (صوصخلا ىلع مهيلإ دوعت ةعفنملاو « مهل قحلا نأل ؛ لالا تيب ىلع ال هلهأ ىلع هيركف) :م ماع هنأ
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 ررضو « ءاكرشلا ةيقب ررض وهو « ماعلا ررضلل اًعفد هيرك ىلع ربجي مهنم ىبأ نمو . صولخلاو

 ررض هيفو « قاثبنالا ةفيخ هونصحي نأ اودارأ ولو . هب ضراعي الف ضوع هلباقيو « صاخ يبآلا
 هنأل ؛ يركلا فالخب موهوم هنأل ؛ الف الإو ‹ يبآلا ربجي قرطلا داسفو يضارألا قرغك ماع

 يبآلا ربجي : ليق مث « انيب ال هله ىلع هيركق هجو لك نم صاحلا وهو : ثلاثلا امآو . مولعم

 ؛ ربجي ال : لیقو ‹ یناثلا یف امک

 :ش (مهنم یبآ نمو) :م هيف ءيش ماما نوکی نآ نود :ش (صولخلاو) :م ةماعلاب كارتشالا نود

 ررض وهو« ماعلا ررضلل ًاعفد هيرك ىلع ربجب) :م يركلا نع قافنإلا نع رهنلا اذه لهآ نم عنتما يأ
 م هبيصن يرك ىلإ نوجاتحي مهنأل يبآلا ربجي مل ولو « نوررضتي مهنأل . :ش (ءاكرشلا ةيقب
 هيلع ربجأاذإ يبآلا نإ :لاقيامع باوج وه اذه :ش (ضوع هلباقيو « صاخ ىبآلا ررضو)

 يآ « ضوع هلباقيو صاخ يبآلا ررض : لاقف « لام قافنإ ىلإ جاتحي ثيح < ًاضيأ ررضتي
 ررضلا ضراعي الف يبآلا :ش (هب ضراعي الف ) :م برشلا نم هتصح وهو ضوع يبآلا لباقي
 ررضلا عفدل نيررضلا ىندأ لمتحيف ررضلا ىلع ةماعلا ررض نأل ؛ صاخلا ررضلاب ماعلا

 ماعلا ررضلا بناج لب « ضراعت الف ناررضلا يوتسي الف هل ضوع ال ةماعلا ررض نإ ىلعألا

 . همادعإ يف يعسلا بجيف بلاغ

 :ش (قاثبنالا ةفيخ) م رهنلا يآ :ش (هونصحی نأ) م رهنلا اذه لها يأ :ش (اودارأ ولو) م

 ءاملا قشب :لاقي « قثبنملا نم هلاقتنا وهو ءاملا كسم صاقتنا وهو قاثبنالا نم فوخلا لجأل يأ

 : -فاقو ةثلثم ءاتو ةدحوم ءابب - قثبلاو « لزصألا هتدامو « هقثبو هيرج يأ اذك عضوم ليسلاو

 قاشبنالا يف نأ لاحلاو يآ :ش (ماع ررض هيفو) :م « باذن نارئاد « ةيسراغفب يكاكلا اهرسفو

 الإو) :م مهنم عنتمملا يأ ‹ موهوم هنأل :ش (يبآلا ربجي قرطلا داسفو يضارألا قرغك) :م ماع ررض

 قاشبنالا نأل يآ :ش (موهوم هنأل) :م يبألا ربجي ال ماع ررض هيف نكي مل نإو يأ :ش (الف

 . يبآلا ربجي ال ماع ررض هيف نكي مل اذإف « عوقولا مولعم ريغ موهوم

 ‹ ةداع مولعم تقو لك يف يركلا ىلإ رهنلا ةجاح نأل :ش (مولعم هنأل ؛ يركلا فالخب) :م

 هئاكرشو هسفن نع ءاملا ةعفنم عطق ديري هابأي هنأل ‹ ةلاحم ال انه يبآلا ربجيف ةداع هومزتلا دقو

 . هيلع ربجي كلذكف « كلذ هل سيلف

 (اتيب امل هلهأ ىلع هيركف هجو لك نم صاخلا وهو) :م : ثلاملا عونلا يأ :ش (ثلاثلا امأو) :م

 (يبآلا ربجي : ليق مث) :م صولخلا ىلع مهيلإ دوعت ةعفنملاو مهل قحلا نأل : هلرق ىلإ هب راش :ش
 ال : ليقو) :م انيب امك يناثلا رهنلا يف يأ :ش (يناثلا يف امك) :م فاكسإلا ركب يبأ لوق وهو :ش

 وبأ يذاتسأ لوقبو : رفعج وبأ هيقفلا لاقو . يخلبلا ديعس نب ركب يبأ لوق وهو :ش (ربجي
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 ناك اذإ هيف اوقفنآ اب يبآلا ىلع عوجرلاب مهنع هعفد نكميو « صاخ نيررضلا نم دحاو لك نأل

 ‹ اعيمج !وعنتما اذإ امك ةعفشلا قحب ربجي الو « مدقت ام فالخب ناتهجلا توتساف ‹ يضاقلا رمأب

 يبأ دنع اذهو ‹ هنع عفر لجر ضرأ زواج اذإف « هالعأ نم مهيلع كرتشملا رهنلا يرك ةنؤمو

 ‹ -هللا همحر- ةفينح

 ام ىلع ناك ام كرتيف نايوتسم امهنأل :ش (صاخ نيررضلا نم دحاو لك نأل) :م ذخآ يخلبلا ركب

 ولع مدهنا وأ مدهنا اذإ نينثا نيب طئاحلا يف امك ربجي ال ىرخألاب امهدحأ عفد رذعت امك ناك

 نإ تنآ نبا : رخآلل لاقي لب « يبآلا ربجي ال رخآلا ىبأف ينبي نأ امهدحأ دارأف « لفسو

 عفدل نكي يأ :ش (مهنع هعفد نكميو) :م :هلوقب اذه نيررضلا ءاوتسا ىلإ راشأو «تئش

 اوفوتسي نأب :ش (يضاقلا رمأب ناك اذإ هيف اوقفنأ اب يبآلا ىلع عوجرلاب) :م يبآلا ةبقر نع ررضلا

 (ناتهجلا توتساف) :م يركلا يف هبيصن يف اوقفنأ ام هتميق غلبي ام ردق برشلا نم يبآلا بيصن نم

 لكل نأ ررضلا ءاوتسا هب دارأ < هتقفر هسنجو يبآلا هسنج ىوتسا كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش

 . ضراعتلا عنتماف ضوعب امهنم دحاو

 ال هيلع ربجي هلهأ نم ىبأ نم نف < يناثلا رهنلا يف رابجإلا وهو :ش (مدقت ام فالخب) :م

 اذه :ش (ةعفشلا قحب ربجي الو) :م ماعلا ررضلل اعفد يبآلا ربجيف ماع نيتهجلا دحأ كانه نأ انركذ

 ربجي ملف ءءاكرشلا قحب هئارك ىلع يبآلا ربجي ال ناك نإ : لاقي نأ وهو « لاكشإ باوج وه

 ال :لاقف « انباحصأ نم نيرخأتلا ضعب لوق وهو « ةعفشلا قحب ربجي هنأ ليق امك ةعفشلا قحب

 . ميقتسي ال ةعفشلا قحب ربجلا نأل « ةعفشلا قحب ربجي

 باحصأ قحب يركلا ىلع نوربجي ال مهنإف يركلا نع :ش (اًعيمج اوعنتما اذإ امک) :م

 ىلعأ نم يأ :ش (هالعأ نم) :م ءاكرشلا يلع يأ :ش (مهيلع كرتشملا رهنلا يرك ةنؤمو) :م ةفشلا

 لجرلا نع يركلا عفر يأ :ش (هنع عفر لجر ضرأ) :ميركلا يأ :ش (زواج اذإف) :م رهنلا

 هيلع مهنم دحاو لكل ةرشع نيب ناك اذإ رهنلا نأ « ةفحتلا »و « يفاكلا » يف هركذ ام : هتروصو

 لك ىلع مهسأ ةرشع ىلع مهنيب مهلوأ برش زواجي نأ ىلإ رهنلا لوأ نم يركلا ناك ضرأ
 . رشعلا مهنم دحاو

 ةعست ىلع نيقابلا ىلع يركلا نوكيو « يركلا نم وه جرح يناثلا برش زواجت اذإف
 ةينامث ىلع نيقابلا ىلع يركلا نوكيو ‹ ةعفشلا هنع طقس يناشلا برش زواجت اذإف «مهسأ

 اذهو) :م هرخآ ىلإ رهنلا لوأ نم مهسأ ةرشع ىلع مهنيب ةنؤملا نإ الاق بيترتلا اذه ىلعو ‹«مهسآ

 يعفاشلا لاق هيو « ةفينح يبأ دنع ىركلا ةنؤم عفد يأ :ش ( -هللا همحر- ةفيتح يبأ دنع

 . ىوتفلا يف اوذخآ : هلوقبو « ناخ يضاق ىواتف » يفو «دمحأو
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 ىلعألا بحاصل نأل ؛ نيضرألاو برشلا صصحب هرخآ ىلإ هلوأ نم اًعيمج مهيلع يه : الاقو

 عافتنالا يركلا نم دصقملا نأ : هلو . هيف ءاملا نم لضف ام لييست ىلإ هجايتحال لفسألا يف اقح

 «هترامع ليسملا بحاص ىلع سيلو «هريغ عافنإ همزلي الف « ىلعألا بحاصل لصح دقو «يقسلاب

 هالعأ نم هدسيف هضرأ نع ءاملا عفد هنکمی هنآو فک «هریغ حطس ىلع لیسم هل ناک اذإ امک

 وبأ لاق يأ :ش (نيضرألاو برشلا صصحب هرخآ ىلإ هلوأ نم اعیمج مهیلع يه : الاقو) :م

 بحاصل نأل) :م هرخآ ىلإ رهنلا لوأ نم اًعيمج ءاكرشلا ىلع يركلا ةنؤم : دمحمو فسوي

 :ش (هيف ءاملا نم لضف ام لييست ىلإ هجابتحال) :م رهنلا لفسأ يف يأ :ش (لفسألا يف اقح ىلعألا

 ىلإ هلوآ نم رهنلاب عفتني دحاو لك نأ ملعف هعرز دسفأف هضرأ ىلع ءاملا رجناف كلذ دنسأ اذإ هنأل

 اذإف « ءاوس كلذ يف لفسألاو ىلعألا لهأ قحو رهنلا اذه لشم ةعفشلا قحتست اذهلو . هرخآ

 . يركلا ةنؤم وهو مرغلا يف نووتسي مسقلا يف اووتسا

 دقو ‹ يقسلاب عافتنالا يركلا نم دصقملا نأ) :م :-هللا همحر- ةفينح يبأل يأ :ش (هلو) :م

 عافتنالا نأل ‹ هريغ عفن باوصلا : يقانغسلا لاق :ش (هريغ عافنإ همزلي الف ىلعألا بحاصل لصح

 . يكاكلا كلذ ىلع هعبتو « عومسم ريغ عفنلا ىنعم يف

 ىنعم يف عافتنالا لامعتسا : يزارتألا لاقف هيلع ءايشأ دري ملو : « ةيانعلا » بحاص لاقو

 ىنعم يف عافتنالا لامعتساو : يزارتألا لاقو « يكاكلا كلذ ىلع هعبتو« ررضلا دض وهو عفنلا

 ةغل يف هتعجر ىنعجب هتعجرأ ءاجو « ةغللا نيناوق نم كلذ عمسي ملو ءررضلا دض وهو عفنلا

 نوكي نأ زوجيو . سايقلاب حصت ال ةغللا نكلو هتقفن ىنعجب هقفنأ هسايق ىلع زوجيو « ليذه
 . لاعتفالا باب نم هريغ عافتنا لصألا نوكي نأ نم بتاكلا نم اوهس كلذ

 نأ زوجي لب « ةزمهلا نودب ًايدعتم عفنلا نوكل ةيدعتلل انه ةزمهلا نوكت نأ مزلي ال : تلق

 هيلع ةزمهلا اولوخدآ ضيرعتلا هنم اودصق الو . دعتم عاب نإف هتعبأ باب نم ضيرعتلل نوكي
 هتلعجو عيبلل هتضرع هتعبأ ىنعم نإف « لعفلا لصأل اضرعم لوعفملا نوكي نأ دصق ىلع

 دقو «هيلإ اًبستنم الو عفنلل اًتضرعم هريغ لعجي نأ همزلي الف رصملا نوكي انه كلذكو هيلإ ًابستتم
 هتعمج عفن وهو يصولا وهو « تاقفنلا يف رجلا ىنعب نكلو « ديز وبأ هلاق . لجرلا عقنأ ءاج

 . يصولا وهو حتفلاب

 ءافخإلا بحاصل نأل :امهلوق نع باوج اذه :ش (هترامع ليسملا بحاص ىلع سيلو) م

 (هریغ حطس ىلع لیسم هل ناک اذإ امک) :م لضف ام لیسم رابتعاب ءيش همزلی ال ينعي « هرخآ ىلإ
 :ش (هالعأ نم هدسيف هضرأ نم ءاملا عفد هنکمي هنأو فيك ) :م هراج حطس ةرامع همزلي ال ثیح :ش

 نم رهنلا ةهوف دسي نأب هضرأ نع ءاملا عفر هنكيب هنأ لاحلاو هترامع ليسملا بحاص مزلي فيك يأ
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 - دمحم نع يورم وهو هرهن ةهوف زواج اذإ :ليقو « هانركذ امك هضرأ زواج اذإ هنع عفري اغنإ

 يركلا زواج اذإف ‹ هلفسأو هالعأ نم ةهوفلا ذاختا يف ايأر هل نأل ؛ حصأ لوألاو « - هللا همحر

 ‹ هقح يف يركلا ءاهتنال هضرأ يقسيل ءاملا حتفي نأ هل : ليق « هتنؤم هنع تطقس ىتح هضرأ

 يركلا نم ةقفشلا لهأ ىلع سيلو «هصاصتخال اًيفن هؤاكرش غرفي ملام كلذ هل سيل :ليقو

 . عابتأ مهنألو نوصحي ال مهنأل ؛ ءيش

 يذلا لجرلا نع يركلا ةنؤم عفري اغإ مث يأ :ش (هنع عفري امنإ ) :م ءاملا نع ىنغتسا اذإ هالعأ

 عفر لجر ضرأ زواج اذإف : هلوق ىلإ هب راشأ :ش (هانركذ امك هضرأ زواج اذإ) :م هرکذ مدقی

 . هلع

 ديدشتو ءافلا مضب وهو هرهن ةهوف زواج اذإ عفري يأ :ش (هرهن ةهوف زواج اذإ : ليقو) :م

 ( هللا همحر دمحم نع يورم وهو) :م قاقزلا ةهوفو قيرطلا ةهوف كلذكو « رهنلا لوأ وهو « واولا

 يف هيلإ راشأ امك :ش (حص لوألاو) م « رداونلا » يف هركذ دمحم نع يورم لوقلا اذه يأ :ش

 ىلعأ نم يأ :ش (هلفسأو هالعأ نم ةهوفلا ذاختا يف ًايأر هل نأل) :م يخركلا بهذ هيلإو « لصألا »

 هل : لیق) :م يركلا ةنؤم يأ :ش (هتنؤم هنع تطقس یتح هضرآ يرکلا زواج اذإف) :م هلفسأو رهنلا

 . ‹ لصألا » يف دمحم اهركذي مل ةلأسملا هذه :ش (هقح يف يركلا ءاهتنال هضرأ يقسيل ءاملا حتفي نأ

 كلذ هلف هضرآ يقسي ىتح رهنلا سأر حتفي نأ دارأو هضرأ يركلا زواج اذإ : خياشملا لاقو

 طقسي مل هنأل كلذ هل نوكي ال امهلوق ىلعو « يركلا ةنؤم هنع طقس هنأل « ةفينح يبأ لوق ىلع

 . ( هحرش ) يف ةداز رهاوحخ هركذ اذك « يركلا ةنؤم هنع

 هءاكرش نوذأم اب عافتنالاب يأ :ش (هصاصتخال ًايفن هؤاكرش غرفي مل ام كلذ هل سيل :ليقو) :م

 رهنلا ضعب كرت وأ رهنلا لفسأ نم يركلاب ةيادبلاب نورحأتملا راتخا فالخلا اذه نع زرحتللو

 . هلفسأ نم غرفي ىتح هالعأ نم

 (نوصحي ال) :م ةفشلا لهأ نأل يأ :ش (مهنأل ؛ ءيش يركلا نم ةفشلا لهأ ىلع سيلو) :م

 ‹ ضعبلا نم ىلوأ ضعبلا سيلو « يركلل مهعمج مهنكي ةالف لهأ ايندلا لهأ عيمج نأل :ش

 مهل كلمال مهنأل :ش (عابتأ مهنألو) :م منخلا ءازإب مرخلا مزلي ىتح ةعفشلا نوقحتسي ال اذهلو

 ىلع ةلحملا لتق ةنؤم تناك اذهلو « عابتألا ىلع لوصألا ىلع بجت ةنؤملاو ضرألا ةبقر يف
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ء«طوسبما» يف اذك « ناكسلاو نيرتشملا نود ةطنحلا باحصأ ةلقاع
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 هيف فرصتلاو فالتخالاو ىیوعدلا يف لصف

 عيبي دقو « اًئرإ ضرألا نودب كلي دق هنأل اًتاسحتسا ضرأ ريغب برشلا ىوعد حصتو : لاق

 . ىوعدلا هيف حصيف هيف بوغرم وهو « هل برشلا ىقبيو ضرألا

 ( هيف فرصتلاو فالتخالاو ىوعدلا يف لصف ) :م

 . برشلا يف فرصتلاو فالتخالاو ىوعدلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 نأل ‹« حصيال: سايقلا يفو :ش ( اًاسحتسا ضرأ ريغب برشلا ىوعد حصتو : لاق ) :م

 مالعإلا لبقت ال ةلاهج لوهجم برشلاو ةداهشلاو ىوعدلا يف يعدملا مالعإ ىوعدلا ةحص طرش
 نودب كلي دق برشلا نأ يأ « ناسحتسالا هجو اذه :ش (اًرإ ضرألا نودب كلمي دق هنأل) :م

 :ش (هيف بوغرم وهو « هل برشلا ىقبيو ضرألا عيبي دقو) :م ةيصولاو ضرألا ةهج نم ضرألا

 ۾ هقح تابثإب هسفن نع ملظلا عفد هل هريغ هيلع ىلوتسا اذإف « هب عفتني هيف بوغرم برشلا يأ
 . ىوعدلا هيف حصيف كلذك ناك اذإ يآ :ش ( ىوعدلا هيف حصيف)

 لجر ىعداف هضرأ يف لجرل رهن ناك اذإو « لصألا » يف برشلا يف تاداهشلا باب يفو

 هل ىضقيو ةداهشلا هذه لقت هنإف : نيلدع نيدهاش كلذ ىلع ماقأو رهشلا يف موي يف برشلا هيف

 .مولعم وهو « ًاموي نيڻالٿ نم موي برشب هل اودهش مهنأل « ًاناسحتسا كلذب

 ةبقر يف مويب امهدحأ دهشف نيدهاشب ءاجف رهشلا يف نيموي ىعدا ولو ءاملا ليسم اذكو

 ىلع رخآلا دهشو « رهش يف رهنلا اذه نم موي برش هل نأل « رهنلا ةبقر يف : هلوقب ديري رهنلا

 وهو لقألاب ىضقي امهلوق سايق يفو « هب ىضقي ال ةفينح يبأ لوق سايق يف نأ ركذ نيموي
 رقأ هنأ برش رحآلا دهشو نيموي برشب رقأ هلق ىعدملا نأ امهدحأ دهش نإف « ًاموي هبرش
 . فالتخالا ىلع ةلأسملاف موی برشب

 رهشلا اذه نم رهشلا نم موي برش هل نأ امهدحأ دهشأ لب رارقإلا ىلعادهشي مل نإو

 ددع اومسي ملو موي برش هل نأ اودهش نإو لقألا ىلع لبقي نأ بجي نيموي برش رخآلا دهشو
 يرديال هنأل « لوهجم برشب اودهش مهنأل « لبقي الو ءيش رهنلا ةبقر يف هل نأ اودهشي ملو
 ةداهشلا لبقت رهنلا رشعب هل اودهش ولو . ةنسلا نم وأ عوبسألا نم و رهشلا نم موي برش هل نآ
 .. ضرألا هذه رشعب اودهش ول امك

 رحآلا دهشو رشعلاب امهدحأ نادهاش هل دهشف ةانق وأ نيعرشع لجر ىعدا ولو : لاق

 يبآ لوق سايق يف لبقيال رارقإلا ىلع اودهش نإف « اءزج رشع دحأ نم ءزجب كلذ نم لقأب
 لبقي رارقإلا ىلع اودهشي مل نإو . لقألا ىلع ًاناسحتسا لبقي : امهدنعو . -هللا همحر- ةفينح
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 يف رهنلا يرجي ال نأ ضرألا بحاص دارأف هريغ ضرأ يف يرجي لجرل رهن ناك اذإو : لاق
 مل نإف . هلوق لوقلا نوكي فالتخالا دنعض هئام ءارجإب هل لمعتسم هنأل هلاح ىلع كرت هضرأ

 رهنلا اذه يف هل هارجم ناك دق هنأ وأ ‹ هل رهنلا اذه نأ ةنيبلا هيلعف اًيراج نكي ملو هدي يف نكي

 اذه یلعو « هيف اًقحتسم اًح وأ « هل اكلم ةجحلاب هتابثإل هل يضقيف ‹ اهيقسيل هضرأ ىلإ هقوسي
 هريظن اهيف فالتخالا مكحف هريغ راد يف ىشمملا وأ « بازيملا وأ « حطس ىلع وأ ‹ رهن يف بصلملا

 ردق ىلع مهنيب برشلا ناك ‹ برشلا يف اومصتخاو موق نيب رهن ناك اذإو : لاق . برشلا يف

 ؛ مهيضارأ

 . نيعلاب اودهش مهنأل ‹ لقألا ىلع قافتالاب

 يف رهنلا يرجي ال نأ ضرألا بحاص دارأف هريغ ضرأ يف يرجي لجرل رهن ناك اذاو : لاق ) :م

 ءارجاب هل لمعتسم هنأل) :م هلاح ىلع كرتي لب « كلذ هل نكي مل يأ :ش (هلاح ىلع كرت هضرأ

 فالتخالا دنعف) :م هدي يف وهو « هئام ءارجاب رهنلل لمعتسم رهنلا بحاص نأل يأ :ش (هئام

 هنأ وأ هل رهتلا اذه نأ ةنيبلا هيلعف ايراج نكي ملو هدي يف نكي مل نإف) :م هکلم هنأ :ش (هلوق لوقلا نوکی

 نم هيف هئام نايرج فرعي ملو رهنلا فرط ىلع راجشأ هل نکي مل نأب :ش (هل هارجم ناک دق

 :ش (اهيقسيل هضرأ ىلإ هقوسي رهنلا اذه يف) :م ءارجإلا عضوم يأ « هارجم : هلوق ىنعم وهو «لبق

 (هل اكلم ةجحلاب هتابلإل هل ىضقيف) :م ليلعتلل « اهيقسيل » يف ماللاو « هارجم نم لاح ةلمجلا هذه

 وأ يأ :ش (اًقحتسم اقحوأ) :م هل رهنلا اذه نأ ةنيبلا ماقأ اذإ اميف يعدملل اكلم هنوك لاح يأ :ش

 . رهنلا اذه يف هارجم هل نأ ةنيبلا ماقأ اذإ اميف رهنلا يف يأ :ش (هيف) :م اقحتسم ًاعيمج هنوك لاح

 بص عضوم وه :ش (رهن يف بصملا) :م روكذملا مكحلا اذه ىلعو يأ :ش (اذه ىلعو) :م

 يأ :ش (حطس ىلع وأ ) :م هريغو هئاقس يف ءاملا تالضف نم عمتجا ام : هدارمو « هيرج يأ «ءاملا

 عفرلاب :ش (يشملا وأ « بازيملا وأ ) :م حطس ىلع بازيلا ىرجم وهو حطس ىلع بصنا وأ
 مكحف يأ :ش ( اهيف فالتخالا مكحف هريغ راد يف) :م هاشم نأ ىعدا نأب عوفرملا ىلع اًقطع

 . ةروكذملا ءايشألا هذه نم نيمصاختملا وأ نييعدملا فالتحا

 م يشمملاو بازيملاو بصملا يف ءايشألا هذه نم دحاو لك يف يأ « هيف خسنلا ضعب يفو

 . برشلا يف فالتخالا ريظن يأ :ش (برشلا يف هريظن)

 لوق لوقلاف ىوعدلا تقو ةدوجوم تناك اذإ ءايشألا هذه نأ : بابلا اذه يف لصاحلاو

 . نايبلا هيلعف الإو « يعدملا

 ؛مهيضارأ ردق ىلع مهنيب برشلا ناك ‹ برشلا يف اومصتخاو موق نيب رهن ناك اذإو : لاق ) :م



 يف وهو قرطتلا دوصمقملا نأل ؛ قيرطلا فالخب . هردقب ردقتيف « اهيقسب عافتنالا دوصقملا نأل
 نكي مل رهنلا ركسي ىتح برشي ال مهنم ىلعألا ناك نإف ,دحاو طم ىلع ةقيضلاو ةعساولا رادلا

 ‹ هتصحب برشي هنکلو ‹ نیقابلا قح لاطبإ نم هيف ال كلذ هل

 فلتخت كلذ يف ةجاحلا نأل ؛ عافتنالا ردقب يأ :ش ( هردقب ردقتيف « اهيقسب عافتنالا دوصقملا نأل

 ‹ هتجاح ردقو « هضرأ ردقب برشلا نم دحاو لك قح نأ رهاظلاف « اهترثكبو يضارألا ةلقب

 بجوت ديلا يف ةاواسملاو « رهنلا يف يذلا ءاملا ىلع ديلا تابثإ يف اووتسا دق مهنإ :تلق نإف

 . ؟ قاقحتسالا ىف ةاواسملا

 لثم نوكي ال عطق ةرشع هل نم عافتناو « ءاملاب عافتنالاب وه اغإ ءاملا ىلع ديلا تابثإ :تلق

 . ديلا تابثإ يف يواستلا ققحتي الف « ةدحاو ةعطق هل نم عافتنا

 مهنيب نوكي هنأ :“ ضيحلا» باتك بحاص قاقدلا نب يلع نع يكحو : «سانجألا» يفو

 ال هضرأ نأ الإ ةرشع رخآللو « هب رجأ ةرشع مهدحأل ناك اذإ هنأ هتدئافو ‹ مهتجاح ردق ىلع

 ‹ نافصن امهنيب ءاملا « لصألا يف دمحم لاق ام ىلعف هذخأي يذلا ءاملا ردقب ةعارزلا يف يفتكت

 . ةدايز ءال ذخأ هل : قاقدلا لاق ام ىلعو

 ‹« جارخلاددع ىلع مهنيب مسقي : لاق نم سانلا نمو :هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 ناك ام ىلع ملع اذإ امف « مهنيب برشلا ناك فيك ملعي ملاذإ اذهو « انؤاملع هلاق ام حيحصلاو

 مسقي ملع اذإ امآ « مهقح ملعي ملاذإ سوؤرلا ددع ىلع مسقي قيرطلا يف امك ناك ام ىلع مسقي

 . لصألا ىف ناك ام ىلع

 ةبقر كلم يف نووتسي مهنإف ءاكرشلا هيف مصتخا اذإ ينعي :ش ( قيرطلا فالخب) :م

 ةقيضلاو ةعساولا رادلا يف وهو قرطتلا دوصقملا نأل) :م اهقيضو رادلا باب ةعس ربتعي الو «ضرألا

 ىلعألا ناك نإف) :م ةدحاو ةفص ىلع خسنلا ضعب يفو . دحاو جهن ىلع يآ :ش (دحاو طمن ىلع

 وهو «ركسلاب الإ اهمامتب هضرأ يقسي ىتح هنكي ال ينعي :ش ( رهنلا ركسي ىتح برشي ال مهنم
 مل) :م ةانسملا وهو موقلا رسكلاب ركسلاو ‹ رصني رصن باب نم هتددس اذإ اركس رهنلا تركس نم

 هركس يف يأ :ش ( هيف ال :م لفسألا ىلع رهنلا ركسي نأ ىلعألل نكي مل يأ :ش ( كلذ هل نكي

 ناك اذإ : اذهب - هللا همحر - دمحم داز : عاجش نب دمحم ذيملت لاق : « سانجألا» يفو

 هل سيل هيلإ ءاملا لك قاسف رهنلا ركسي ىتح «هضرأ عيمجل هيفكي ال رهنلا ىلعأ بحاص بيصن
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 لك ركسي نأ ىلع اوحلطصا وأ « هتصحب برشي ىتح رهنلا ىلعألا ركسي نأ ىلع اوضارت نإف
 هب سیکنی اب رکسی ال حولب كلذ نم نكت اذإ هنآ الإ هل قحلا نأل ؛ زاج هتبون يف مهنم لجر

 ‹ مهب ارارضإ هنوكل ضارت ريغ نم رهنلا

 « ركس ءاملا يف ذختي نأ الإ « هيلإ ءاملا لصي ال ةعقب نم ىلعألا بحاص ضرأ نوكي نأ الإ كلذ

 ىتح ركس رهنلا يف ذختي نأ دبال اذهلف « رهنلا اذه نم اهبرش نأ نورقم نيضرألا بابرأو

 اًموي مهنم دحاو لك ركسي نأ ىلع ةمواقم كلذ اولعجي نأ ىلعاوضر نإو . اهيلإ ءاملا عفتري

 . زاج هضرأ ىلإ هلك ءاملا قوسي

 لك ركسي نأ ىلع اوحلطصا وأ « هتصحب برشي ىتح رهنلا ىلعألا ركسي نأ ىلع اوضارت نإف) :م
 نم يأ :ش ( كلذ نم نكقت اذإ) :م ىلعألا يأ :ش ( هنأ الإ هل قحلا نأل ؛ زاج هتبون يف مهنم لجر

 هب رهنلا سكني هنأل ؛ برتلا وأ نيطلا وحن :ش ( رهنلا هب سبكني امم ركسي ال حولب) :م ركسلا
 يأ :ش ( مهب ارارضإ هنوكل) :م ءاكرشلا نم :ش ( ضارت ريغ نم) :م رارضإ هيفو «ةداع
 . ءاكرشلاب

 دحاو لك ضرأ ىلإ يرجي ال ثيحب رهنلا يف ءاملا ناك ولو : « ناخ يضاق ىواتف» يفو

 ىلإ ءاملا عجريو « ركسي نأ ىلعألا لهأل كلذ دعب مث لفسألا لهأب د يق هنإف ركسلابالإ

 . مهضارع

 هيفو . اودري ىتح ىلعألا لهأ ىلع ءارمأ لفسألا لهأ : دوعسم نبا نع : « طوسبملا» يفو

 . لفسألا لهأ ىلع ءاملا اوسبحيو رهنلا اوركسي نأ ىلعألا لهأل سيل نأ: ىلع ليلد

 ةبراشلا نيضرألا لهآ ءاشيف « اليس وأ اريغص رهن ناك ولو : ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 ءاهتنا ىلإ كلذك « هيلي يذلل لسري مث بعكلا غلبي ىتح يقسيو « ىلعألا لهأب أدبي هنإف « هيف

 الإ مهل سيل هنأل نيقابلل ءيش ال ثلاملا وأ يناثلا وأ ءيش لوألا نع لضفي مل نإف ‹يضارألا

 . لضفام

 هيف ملعن الو ‹ يعفاشلاو ‹« كلامو « ةنيدملا ءاهقف لوق وهو « ثاريملا يف ةبصعلاك مهنمف

 . اًقلاخم

 مصاخ راصنألا نم ًالجر نأ: - هنع ىلاعت هللا يضر - ريبزلا نبا ىور ام هيف لصألاو

 ٠ ءاملا ليسب مث ؛ ريبز اي قسا » : ب لاقف « يب يبنلا ىلإ اهب هنوقسي يتلا ةرحلا حارش يف ريبزلا

 . هيلع قفتم
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 رسک هيف نأل ؛ هباحصآ ءاضرب الإ ءام یحر هيلع بصنی وأ رهن هنم يرکی نآ مهدحأل سیلو

 نوكيو ءال ابالو رهنلاب رضي ال ىحر نوكي نأ الإ « ءانبلاب كرتشم عضوم لغشو رهنلا ةفض

 ىنعمو « هريغ قح يف ررض الو ‹ هسفن كلم يف فرصت هنأل ؛ اهبحاص ضرآ يف اهعضوم
 ةيلادلاو « هيلع يرجي ناك يذلا هننس نع ريغتي نأ ءاملابو ‹ هتفص رسك نم هانيب ام رهنلاب ررضلا

 ام فالخب « موق نيب صاخ قيرط ةلزنمب ةرطنق الو ارسج هيلع ذختي الو « ىحرلا ريظن ةيقاسلاو
 هل هنم قلوتسیو هيلع رطنقب نآ داراف موق نیب صاخ رهن نم ذخأي صاخ رهن دحاول ناک اذإ

 اًت وتسم ارطنقم ناک وأ «كلذ

 ءاضرب الإ ءام یحر هيلع بصنی وأ ارهن) :م رهنلا نم يأ :ش ( هنم يركي نأ مهدحأل سیلو) م

 الو رهنلاب رضي ال ىحر نوكي نأ الإ « ءانبلاب كرتشم عضوم لغشو رهنلا ةفض رسك هيف نأل ؛ هباحصأ

 رخآللو « هل اكولم اصحو رهنلا نطب نوكی نأب :ش ( اهبحاص ضرأ يف اهعضوم نوكیو ءالاب
 قح يف ررض الو ‹ هسفن كلم يف فرصت هنأل) :م « (طوسبملا و « « طيحملا» يف اذك « ليسلا قح

 م هب رسكف رهنلا ةفاح ىلع ءيش هنأل :ش ( هتفض رسك نم هانيب ام رهنلاب ررضلا ىنعمو « هريغ

 هيف نأل :ش ( هيلع يرجي ناك يذلا هننس نع ريغتي نأ) م ءاملاب ررضلا ىنعمو يأ :ش ( ءاملابو)

 ‹ مکحل ا يف :ش (ىحرلا ريظن ةيقاسلاو « ةيلادلاو) :م ىحرلا ىلإ لصي ىتح هعضوم نع ءاملا غيرفت

 ‹ اهب ىقسي ةريبك ةفرغم هسأر يفو « زرألا قدم بيكرت بكرم ليوط عذج ةيلادلا « باوجلاو

 الو ‹ ضيب يقاوسلا ريس : «لثملا » يفو . يقسك يأ « هيلع ىقسي يذلا ريعبلا ةيقاسلاو

 . عطقني
 نع عفريو ‹ عضويام رسجملاو « رهنلا ىلع يأ :ش ( ةرطنق الو ارسج هيلع ذختي الو) :م

 ةرطنقلا :«برغملا» يفو . عفريال رجحلاو « رجآلا نم ذختيام ةرطنقلاو . باشحخألاو حاولألا

 «ينبم ريغ وأ ناك اًينبم رهنلا هب ربعي ام رسجلا نإف «ماعلا رسجلاو « روصحلا ءاملا ىلع ىنبي ام
 موق نيب رثب كلذكو « رهنلا اذه لثم وهف نوضرأ اهيلع مهل موق نيب نيع كلذكو . ةخل حتفلاو
 . مهيضارأ اهنم نوقسي

 نذإب الإ اًئدح ثدحي نأو « رهن مهنم يركي نأ مهدحأل سيل موق نيب ةكربلا كلذكو

 يأ :ش (موق نيب صاخ قيرط ةلزنمب) :م ضوحلا ةكربلا : اولاق ةغللا لهأ نأل « لام ال وأ مهب رضآأ

 . هيف دحأ فرصتي نأ زوجي ال

 نوكي يذلا وهو :ش ( موق نيب صاخ رهن نم ذخأي صاخ رهن دحاول ناك اذإ ام فالخب) :م

 :ش ( هنم قلوتسيو) :م ةرطنق هيلع ذختي يآ :ش ( هيلع رطنقي نأ داراف) :م ةعفشلا هيف يرجت لاحب

 هيلع رهنلا ناك وأ يأ :ش ( اًقثوتسم ارطنقم ناك وأ « كلذ هل) :م رهنلا نم ةرطنقلا يبناج دشي يأ

 . قثوتسم وهو ةرطنق
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 صلاخ يف فرصتي هنأل كلذ هل نوكي ثيح ءاملا ذخأ يف كلذ ديزي الو ‹ كلذ صقني نأ دارأف

 رسكي هنأل ؛ رهنلا مف عسوي نأ نم عنميو « ءاملا ةدايز ذخأب ءاكرشلاب ررض الو اًعفرو اعضو هكلم

 دارأ اذإ اذكو ‹ ىوكلاب ةمسقلا تناك اذإ اذكو«.ءاملا ذخأ ىف هقح رادقم ىلع ديزيو رهنلا ةفض

 ۰ « هيف ءاملا لوخد دادزيف ء هيف ءاملا سابتحال هنم عرذأ ةعبرأ يف اهلعجيف ء رهنلا مف نع اهرخؤي نأ

 اهعفري وأ هاوك لفسي نأ دارأ اذإ ام فالخب

 ديزي ال يأ « ةرطنق هيلع رهنلا ناك وأ يأ :ش ( ءاملا ذخأ يف كلذ ديزي الو « كلذ صقني نأ دارأف) :م

 لمشحي ظفللا اذه ءامل ا ةدايز ذخأب ءاكرشلاب ررض الو « هرهن يف ءاملا لوخد يف ةرطنقلا ضقن

 الو « هلوقك ءالا ةدايز مدعلالإ ةدايز ةرطنقلا ذخأي ءاكرشلاب ررض ال هنأ : امهدحأ « نيهجو
 ناك اذإ الإ ةمث بصلا مدع نع ةرابع اذهو أرجح هسفنل ذختي يأ « ارجحتم اهب بصلا ىري

 . ءاملا ةدايز ذخأب ررض ال انه اه اذك رجحتي ال ابص

 لوصح روصتي ةرطنقلا تعفر اذإ هنأل ؛ ءاملا ةدايز مهذخأب ءاكرشلاب ررض ال : يناثلاو

 يف فرصتي هنأل) :م ناك اذإ ام فالخب : هلوقب قلعتي :ش ( كلذ هل نوكي ثيح) :م مهل ءاملا ةدايز

 يف عفرلا ثيح نمو « ءانبلا ةروص يف عضولا ثيح نم يأ :ش ( اعفرو اًعضو هكلم صلاخ

 . ضقنلا ةروص

 رضأ اذإ ىتح هيف مالكلا نأل ؛ لاحلل واولاو :ش ( ءاملا ةدايز ذخأب ءاكرشلاب ررض الو) :م

 هنأل ؛ رهنلا مف عسوي نأ نم عنميو) :م هريغب رضأ هنأل هكلم صلاخ يف فرصت ناك نإو « عني مهب

 لام نم اًئيش اًبصاغ نوكي ذئنيح هنأل :ش ( ءاملا ذخأ ىف هقح رادقم ىلع ديزيو رهنلا ةفض رسكي

 ۰ . عنتميف هباحصأ

 ةمسققلا تناك اذإ ةوكلا عسوي نأ هل سيل اذك :ش ( ىوكلاب ةمسقلا تناك اذإ اذكو) :م

 رسكب- ىوك عمجلاو « تيبلا بقث وهو - واولا ديدشتو « فاكلا حتفب - ىوكلاو « ىوکلاب
 ‹ عرازملا ىلإ ءاملا حيتافمل ىوكلا ريعتسا مث « درفملا يف فاكلا مضي دقو « ردبو ةردبك - فاكلا

 . مضلاو رسكلاب - رهنلا ىوك : لاقيف « لوادجلاو

 رهنلا مف نع) :م ىوكلا رخؤي نأ يأ « كلذ هل سيل اذك يآ :ش ( اهرخؤي نأ دارأ اذإ اذكو) :م

 ريدقتلا اذه : ةعيرشلا جات لاقو . لفسأ ىلإ رهنلا مف نم يأ :ش ( هنم عرذأ ةعبرأ يف اهلعجيف

 حيزيو « هطسو يف هلعجي نأ دارأف «رهنلا مف ىلع ىوكلا هنم يذلا حوللا ناك اذإ امك اًقافتا عقو

 يف ءاملا سابتحال يأ :ش ( هيف ءاملا لوخد دادزيف « هيف ءالا سابتحال) :م حوللا ريغب رهنلا ةهوف

 . لخدي ناك امن رثكأ ىوكلا يف هلوخد دادزيو « ءاملا عتمجيف « هقاتعإو رهنلا سأر

 ناك ام :ش ( اهعفري وأ) :م ناك قمعأ اهفصن يأ :ش ( هاوك لفسي نأ دارأ اذإ ام فالخب) :م
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 ريغ نم اهقيضو ةوكلا ةعس رابتعاب لصألا يف ءاملا ةمسق نأل ؛ حيحصلا يف كلذ هل نوكي ثيح

 ةمسقلا تناك ولو .ءةمسقلا عضوم رييغت هيف نكي ملف « ةداعلا وهو « عفرتلاو لفستلا رابتعا

 روهظل همدم ىأء كرتي ميدقلا نأل كلذ هل سيل مايألاب مسقي نأ مهدحأ دارأف « یوکلاب تعقو

 ال ناک نإو ةوک دیزی نأ دحاول سیل ‹ صاخ رهن يف ةامسم یوک مهنم لکل ناک ولو « هيف قحلا

 مهنم لكل نأل ؛ مظعألا رهنلا يف ىوكلا تناك اذإ ام فالخب . ةصاخ ةكرشلا نأل ؛ هلهأب رضي

 . ىلوألا قيرطلاب ىوكلا يف ديزي نآ هل ناکف «ءادتبا هنم رهن قشی نأ

 اهقيضو ةوكلا ةعس رابتعاب لصألا يف ءاملا ةمسق نأل ؛ حيحصلا يف كلذ هل نوكي ثيح) :م قوف ىلإ

 يف ىوكلا رسفو :ش ( ةمسقلا عضوم رييغت هيف نكي ملف « ةداعلا وهو عفرتلاو لفستلا رابتعا ريغ نم

 . يقاوسلا ينعي : هلوقب «سانجألا»

 ءاملا ذخأي هنأل ؛ كلذ هل سيلو هباحصأب رضم هكلم صلاخ ىف فرصت نإو هنإو : ليق نإف

 «هبيصن امهدحأ بتاک نیکیرش نیب دبعک عنب هریغب رضأ اذإ هکلم يف فرصت او « هقح نم رثكأ

 نإف « ال وأ امولعم ةمسقلا تقو هرهن قمع رادقم نوكي نأ امإ ولخي ال : لاقي نأ : هنع باوجلاف

 يف ناك ام ىلع ةدايزلا نم نكي الو «ىلوألا ةلاحلا ىلإ دوعي ىتح لفسي نأ هلف اًمولعم ناك

 لفس : اولاق يدقلا يف هقمع رادقم ملعي مل نإو . هقح نم رثكأ ءاملا ذخأب هريغب رضي اليك ميدقلا

 هيقفلا لاق اذكه <« هنم عنم هنم ةدايزلا دارأ نإو ةداعلاو « فرعلا يف رهنلا اذه لثم يركي ام رادقم

 . رفعج وبا

 اذإ ينعي :ش (كلذ هل سيل مايألاب مسقي نأ مهدحأ دارأف « ىوكلاب تعقو ةمسقلا تناك ولو) :م

 ( هيف قحلا روهظل هسدق ىلع كرتي ميدقلا نأل) :م كلذ هل ناك اوضر اذإف « كلذب ءاكرشلا ضري مل

 نم ذخأي موق نيب رهن : «يهتتملا ةيافك» يفو . ةجحب الإ تبثي ال ثدحللاو « يدقلا يف يأ :ش

 نم رثكأ نوذخأت : لفسلا باحصأ لاقف « توافتلا ىلع ىوك مهنم دحاو لكل ميظعلا رهنلا

 ةمولعم اًمايأ مكلو انل لعجيف « كلذ ردقب مكصقنيف رهنلا لوأ يف ءال ةرثك نأل ؛ مكبيصن

 . ربتعي الف ‹ كلذل اعضو تبث قح هنأل كلذ مهل سيل انمايأ يف مكاوك دسيو

 ةوك ديزي نأ دحاول سيل صاخ رهن يف) :م ةدودعم يأ :ش (ةامسم ىوك مهنم لكل ناك ولو) :م

 نذإب الإ كرتشم وه اميف فرصتلا ثادحإ نأل :ش (ةصاخ ةكرشلا نأل « هلهأب رضي ال ناك نإو

 . ءاكرشلا

 عني ال ثيح « لينلاو ةلجدو تارفلاك :ش (مظعألا رهنلا يف ىوكلا تناك اذإ ام فالخب) :م

 مظعألا رهنلا نم يأ :ش (هنم ًارهن قشی نأ مهنم لکل نأل) :م هريغب رضي مل اذإ ىوکلا يف ديزي نأ

 دهشتساو :ش ( ىلوألا قيرطلاب ىوكلا يف ديزي نأ هل ناکف) م رمألا ءادتبا يف يآ :ش (ءادتبا) :م
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 برش كلذ يف اهل سيل ىرخأ هل ضرأ ىلإ هبرش قوسي نأ رهنلا يف ءاكرشلا دحأل سيلو : لاق

 هضرأ يف هبرش قوسي نأ دارأ اذإ اذکو :لاق .هقح هنأ ىلع هب لدتسي دهعلا مداقت اذإ هنأل

 ىلوألا ضرألا ذإ « هقح ىلع ةدايز يفوتسي هنأل ىرخألا ضرألا هذه ىلإ يهتني ىتح « ىلوألا
 هيف حتفي نآ مهدحأ دارآ اذإ كرتشم قيرط ريظن وهو ‹ ىرخألا ىقست نأ لبق ءا لا ضعب فشلت

 نم ىلعألا دارأ ولو . قيرطلا اذه يف اهحتفي يتلا رادلا هذه نكاس ريغ اهنكاس ىرخأ راد ىلإ اباب

 ىوك هيفو صاخلا رهنلا يف نيكيرشلا

 . صاحخلا رهنلا

 كلذ يف اهل سيل ىرخأ هل ضرأ ىلإ هبرش قوسي نآ رهنلا يف ذ ءاكرشلا نم دحأل سیلو : لاق ) :م

 ‹ هيلإ ءاملا قوسي يأ :ش (هقح هنأ یلع هب لدتسی ) :م نامزلا يأ :ش (دهعلا مداقت اذ هن هنأل ؛ برش

 . ىلبنحلا ىضاقلاو كلامو ىعفاشلا لاق هبو « هقح هنأل

 اذكو « رهنلا ةفاح يف فرصتي ال هجو ىلع ناك اذإ كلذ هل زاج : ةياور يف دمحأ نعو

 هبهي وأ هیدهي نآ زوجي

 يهتني ىتح) :م برش اهل يتلا يآ :ش (ىلوألا هضرأ ىلإ هبرش قوسي نأ دارأ اذإ اذكو : لاق) :م

 ۾ رشت يآ ا ا ا رشا ییا

 غلب ا ىرجأ اذ اأ ىلرألا فرا الم يذل ءاملاب مار برشلا

 اذهبو « هضرأ يقسيل هقح نأ رابتعاب لب « هتلقو ءاملا ةرثك رابتعاب ال اضيأ عني ىرخألا ىلإ

 . ( طوسبملا » ىف راشأ « هيلإ نيضرأ ىقسي هقح ريصي

 ثيح نم موق نيب كرتشم قيرط ريظن مكحلا نم روكذملا يآ :ش (كرتشم قيرط ريظن وهو) :م
 یرخأ راد ىلإ اًباب هيف حتفي نأ مهدحأ دارأ اذإ) :م رورملا قح يف هل سيل ام برشلا يف ديزي هنأ

 يف نکاس وهو ناراد هل ناک اذ ينعي :ش (قيرطلا اذه يف اهحتفي يتلا رادلا هذه نكاس ريغ اهنكاس

 حتفي نأ دارأف كرتشم قتيرط يف اهنكسيوه يتلا رادلا رورمو رخآ نكاس ىرخألا يفو امهدحأ

 هذه نكاس ريغ« اهنكاس» :هلوقب ديقو ‹ كلذ هل سيل قيرطلا اذه نمف ىرحألا رادلل اباب

 دادزي ال ءاملا نأل « ىرخأ راد ىلإ اًباب حتفي نأ هل ناك دحاو نارادلا نكاس ناك اذإ هنأل ؛ رادلا

 . هکلم صلاخ يف فرصتي هنأل هرادج نم اّباب حتفیو ادحاو نیرادلا نکاس ناک یتم

 م ىوك رهنلا يفو يأ :ش (ىوك هيفو صاخلا رهنلا يف نيكيرشلا نم ىلعألا دارأ ولو) :م
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 ررضلا نم هيف ال كلذ هل سيل ‹ زنت اليك هضرأ نع ءالا ضيفل اعفد اهضعب دسي نأ امهنيب

 نأ الإ ‹ تمدقت ىوکلاب ةمسقلا نأل ؛ امهنيب ةفصانم برشلا مسقي نأ دارأ اذإ اذكو .رخآلاب

 ؛ هدعب نم هتثرول اذكو ‹ كلذ ضقني نأ لفسألا بحاصل ىضارتلا دعبو « امهل قحلا نأل ايضارتي

 ثروب ام برشلاو ءةلطاب برشلاب برشلا ةلدابم نإف « برشلا ةراعإ هنأل

 عفد لجأل يأ :ش (هضرأ نع ءاملا ضيفل اًعفد) :م ىوكلا ضعب يأ :ش (اهضعب دس نأ امهنیب)

 ضرألا بلجت ام -: ةمجعملا يازلا ديدشتو نونلاب - زنلا :ش (زنت اليك) :م هضرأ نع ءاملا ضيف

 ررضلا نم هيف امل كلذ هل سيل) :م ءاملا اهب تلجت وزن تاذ تءاج اذإ ضرألا تزن دقو ‹ ءاملا نم

 .( رخآلاب

 اذه نم یوک سمخ هل نیلجر نيب ارهن نآ : وهو « « لصألا» يف ركذ ام : هتروص :ش
 لاقف رهنلا لفسأ يف هضرأ رخآللو ‹ رهنلا ىلعأ يف هضرأ نيلجرلا دحألو مظعألا رهنلا

 ضرأ يف رثكي رهنلا ءام نأل « نيتنثا وأ ةدحاو ةوكلا هذه نم دسأ نأ ديرأ : ىلعألا بحاص

 الف كرتشم ناكم يف اًفرصت ثدحأ وأ ىوكلا دس نإ الإ « كلذ هل سيل : لاق « هنم زنيو ضيفيف

 . ىوكلا عسوي نأ دارأ ول امک « هبحاص ءاضرب الإ هل نوکی

 يأ « ةفصانم هلوق كلذ سيل يأ :ش (امهنيب ةفصانم برشلا مسقي نأ دارأ اذإ اذكو) :م

 فصن يل لعجا : لفسألا بحاصل ىلعألا بحاص لوقي نأ: هتروصو « روهشلاب وأ مايألاب

 اهسبحتف كتصح يف ناك اذإو . يلادب ام اهنم تددس يتصح يف ناك اذإف « هفصن كلو رهنلا

 (امهل قحلا نال ًايضارتي نأ الإ ‹ تمدقت ىوكلاب ةمسقلا نأل) :م هبحاص ىضرب الإ كلذ هل سيل اهلك

 لفسألا بحاصل يضارتلا دعبو) :م زاج اًيضارت اذإ ام ربجي ال هبحاص نأ ذإ رادلا يف ةأياهملاك :ش

 قيرطب اهزيوجت نأل ‹ ةيداع اهنأل « ةمزال ريغ ةأياهملا نأل « هامسق ام يأ :ش (كلذ ضقني نأ

 ‹ ةراعإلا قيرطب زوجيف « لطاب وهو اهسنج نم ةعفنمب ةعفنم ةلدابم نوكت هنأل « رذعتم ةزاجإلا
 . كلذ هل ادب ىتم هتیراع يف عجري نأ ريعمللو

 م كلذ يف هؤافلخ مهنأل « كلذ اوضقني نأ مهل اذكو يآ :ش (هدعب نم هتثرول اذكو) :م

 هہيصن هبحاصل ريصي امهنم دحاو لك ىنعي « ةراعإ لعفلا اذه نأل يآ :ش (برشلا ةراعإ هنأل)

 سنجل اب سنجلا عيب هنأل « ليلقتلل هيف ءاهلا :ش (ةلطاب برشلاب برشلا ةلدابم نإف) :م برشلا نم
 : هلوقل ًاليلعت نوكي نأ امهدحأ « نیهجو لمتحي اذه :ش (ثٹروي ام برشلاو) :م هانركذ دقو

 نوموقي ةثرولا نأل : لاق ثيح « هحرش » يف ةعيرشلا جات لام هيلإو « هدعب نم هتثرول اذكو

 كلملا بابسأ نم هريغب كلي ال ام ثرإلاب كلم دقو «.هقوقحو هكالمآ يف ثراولا ماقم

 ةلأسم نوكت نأ: رحخآلاو عيبلاب كلي مل نإو ثرإلاب كلمت اهنإف < رمحلاو نيدلاو صاصقلاك
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 امإ دوقعلا زوج ال ثيح ‹ كلذب ةيصولاو ةقدصلاو ةبهلاو عيبلا فالخب ههنیعب عافتنالاب يصویو

 ‹ هریغ برش نم یقس اذإ نمضي ال یتح موقتم لاب سيل هنأل وأ ‹ ررغلل وأ  ةلاهجلل

 : دمحم لاق :« لصألا » نع لقن ثيح « «هحرش » يف يزارتألا لام هيلإو « اهسأرب ةأدتبم

 ريغب ناک نإو « اًناریم هبرش ریصي : لاقف ؟ برشلا اذه هل نمم تام لجر نع فسوي ابآ تلأس
 ال ناك نإو اًمكح ءيشلا تبثي نأ زوجيو « ادصق ال اًمكح عقي ضرألاب كلما نأل كلذو ضرأ

 . كلما بابسأ رئاسك ادصق كلي ال ناك نإو « امكح ثاريملاب كلم رمخلاك ادصق تبثي

 نالف ضرأ يقسي نأ ىصوأ اذإ ينعي « برشلا نيعب يأ :ش (هنيعب عافتنالاب يصويو) :م

 كلذو «ةلوهجلملا ةلعلاب ةيصولاك برشلاب ةيصولا نأل « ثلثلا نم تذخأ ةنس وأ ارهش وأ اموي

 ناسنإل هدبع ةمدخب ىصوأ اذإ ام ةلزنب برشلا يف ةيصولا تلطب تام نإو . ثلثلا نم ذفني

 ' عيبب ةيصولا نع ازارتحا برشلا نيعب ةيصولاب ديق امنإو . ةيصولا تلطب هل ىصوملا تامف
 . لطاب لطابلاب ةيصولاو لطابلاب ةيصو كلذ نإف « هتبهو برشلا

 نع فسوي ابأ تلأس : دمحم لاقو ‹« زوجيال يأ :ش (ةقدصلاو ةبهلاو عيبلا فالخب) :م

 نودب عيبلاب كليب ال برشلا نأل زوجي ال : يأ ءال : لاق ؟ىبقرلاو ىرمعلاو ةقدصلاو ةبهلا

 ةيصولا فالخبو يأ « :ش ( كلذب ةيصولاو ) :م ةبهلاو ةقدصلا ضرأ كلي ال اذكف « ضرألا

 م اهوحنو ةبهلاو ةقدصلاو عيبلا يأ :ش (دوقعلا زوجت ال ثيح) :م هتبهو هتقدصو برشلا عيبب

 ملو نزولا وأ ليكلا وأ ةراشإلاب الإ اًمولعم ريصي الوألوهجم ءاملا ناك يأ :ش (ةلاهجلل امإ)

 رطخ ىلع هنإف :ش (ررغلل وأ) :م ةعزانملا ىلإ يضفت ةلاهج ًالوهجم ناكف اهنم ءيش دجوي
 . عطقنيو ءيجي ءاملا نأل « دوجولا

 لبق كلي ال ءاملاو « ءالا نم بيصتلا نع ةرابع برشلا نأل :ش (موقتم لامب سيل هنأل وأ) :م

 اذإ رهنلا اذه نم هل برش ال نم ينعي :ش (هريغ برش نم ىقس اذإ نمضيال ىتح) :م زارتحالا
 ال زارحإلا لبق اكولم نكي ملاذإو ‹ نمض ًاكولم ناك ولو نمضي ال هريغ برشب هضرأ ىقس

 . هعيب زوجي

 فاكسإلا ركب يبأك خلب خياشم نم -هيلع هللا ةمحر- هداز رهاوح مالسإلا خيش ركذو

 اولماعت خلب لهآ نأل « نيموي وأ موي برشلا عيب يفو . زوجي : امهريغو ةملس نب دمحمو
 يخلبلا ركب وبأ هذاتسأو رفعج وبأ هيقفلا ناكو . ءانغتسالا يف امك لماعتلا كرت سايقلاو كلذ

 يف امك اهلك دالبلا لماعتب كرتي سايقلاو « ةدحاو ةدلب لهأ لماعت اذه :الاقو « كلذ نازوجي ال

 . ةدحاو ةدلب لهآ لماعتب كرتيالو « عانصتسالا
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 رهم بجي ىتح حاكنلا يف ىمسم حلصي ال اذكو . ةلطاب لطابلاب ةيصولاف دوقعلا تلطب اذإو

 لدب حلصي الو ء ةلاهجلا شحافتل قادصلا نم تضبق ام در بجي ىتسح علخلا يف الو « لثملا

 هتوم دعب هبحاص نيد يف برشلا عابي الو «دوقعلا نم ءيشب كلي ال هنأل ىوعدلا نع حلصلا

 ؟ مامإلا عنصي فیکو « هتایح لاح يف امك ضرآ نودب

 عيبي نأ يصوي نأب دوقعلا هذهب ةيصولا يأ :ش (ةلطاب لطابلاب ةيصولاف دوقعلا تلطب اذإو) :م

 . لطاب هيلع قدصتي وأ هل بهوي وآ لجرلا اذه نم هبرش

 ىمسم) :م . برشلا يأ :ش ( حلصي ال اذكو) :م ءاصيإلا رابتعاب لطاب : خسنلا ضعب يفو

 ةحص مدعل :ش ( لئم ا رهم بجب ىتح ) :م ضرأ ريغب برش ىلع ةآرما جوزت يأ :ش (حاكنلا يف
 اهل برش ىلع هتآرما علاخ نأب علخلا يف ىمسم حصي ال اذكو يأ :ش (علخلا يف الو) :م ةيمستلا

 . ءيش برشلا نم هل نوكي ال ىتح « ةلطاب ةيمستلا تناك ضرأ ريغب

 هذهب جوزلا تعمطأ اهنأل :ش ( قادصلا نم تضبق ام در بجي ىتح) :م عقاوف قالطلا امأو

 يف ام ىلع تعلتخا ول امك . تضمق ام در اهمزلي علخلا يف ررخلا يفو . هل ةداع ريصتف ةيمستلا

 . ءيش اهتيبو اهدي يف سيلو عاتملا نم اهتيب يف ام ىلع وآ لالا نم اهدي

 لاب سيل ىمسملا نأل « ًاناجم علخلا عقي هنإف ريزنخ وأ رمح ىلع اهعلاخ ولام فالخب

 . لكلا ىلإ عجرياذهو « برشلا يف ينعي :ش (ةلاهجلا شحافتل) :م موقتم

 نودب برش ىلع حلاص مث ائيش ىعدا نآب :ش (یوعدلا نع حلصلا لدب حلصي الو ) :م
 برش ىلع دمعلا مد نع حلصلا ناك نإو . هاوعد ىلع ىوعدلا بحاصو لطاب حلصلاف ضرأ

 . ال لوبقلا دوجو دمتعي صاصقلا طوقس نأل « لتاقلا لتق اذإ طقسي صاصقلا نإف ضرأ نودب

 صاصقلا طقسي ريزنخ وأ رمخ ىلعدمعلا مد نع حلاص ول هنأ ىرتالأ . لوبقملا دوجو
 . اذهاذكف لوبقلا بجي مل نإو لوبقلا دوجول

 ء ًاناجم حلصلا عقي ال هنأ الإ « ةيمستلا ةحص مدعل ءيش برشلا نم برشلا هل نوكي الو

 كلييال برشلا نأل يآ :ش (دوقعلا نم ءيشب كلم ال هنأل) :م ةيدلا در لتاقلا ىلع بجي لب

 ناك سنجلا فالخ ىلع عقو ىتم حلصلا نم ءيشب كلي ال برشلا نأل يأ « دوقعلا نم ءيشب

 ناك نإف « ضرأ نودب هيلع حلصلا اذكو « زوجيال ضرأ الب برشلا عيبو « عيبلا ىنعم هيف

 . هيلع نامض الف نيتتس وأ ةئس برشلا كلذ نم برش دق يعدملا

 يف امك ضرأ نودب هتوم دعب) :م برشلا بحاص يأ :ش (هبحاص نيد يف برشلا عابي الو) :م

 ؟ مامإلا عنصي فيكو) :م هبحاص ةايح يف ضرأ نودب هعيب زوجي ال امك يأ :ش (هتایح لاح
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 عم ضرألا ةميق ىلإ رظنب مث « اهبحاص نذإب اهعيبيف اهل برش ال ضرأ ىلإ همضي نأ حصألا
 تيما هكرت ىلع ىرتشا كلذ دجي مل نإو « نيدلا ءاضق ىلإ توافتلا فرصيف « هنودبو برشلا

 فرصيو ضرألا نمث ىلإ نمثلا نم فرصينف امهعابو اهيلإ برشلا مض مث « برش ريغب اًضرأ
 يف اهئام نم لاسف اهألم يأ ءام اهرخم وأ هضرأ لجرلا ىقس اذإو . نيدلا ءاضق ىلإ لضافلا

 . هيف دعتم ريغ هنأل اهنامض هيلع نكي مل ءاملا اذه نم هراج ضرأ تزن وأ ءاهقرغف لجر ضرآ

 . ملعأ هللاو

 برشلا عم ضرألا ةميق ىلإ رظني مث « اهبحاص نذإب اهعيبيف اهل برش ال ضرأ ىلإ همضي نأ حصألا

 . (نيدلا ءاضق ىلإ توافتلا فرصيف) م برشلا نودبو يأ :ش (هنودبو

 « هحرش)» يف هداز رهاوخ لاق اذك ‹ برشلا ةميق ةفرعم يف خياشملا رثكأ لوق اذه :ش

 نذإب عابيف برشلا اذه نم نوكي ام برقأ ضرألا نم بيرج ىلإ برشلا اذه مضي نأ : وهو

 امهنیب ام قرف نوکیف یرتشی مکب برشلا نودبو برشلا عم یرتشی مکب رظنی مث ءاهبحاص

 . برشلا ةميق

 ةميق نأ فرعي ةئاب ىرتشي برشلا نودبو نيسمخو ةئاب برشلا عم ىرتشي ناك نإف
 فالتخا هيف نأل « حصألا :١ لاق اغإو « نيدلا ىلإ نيسمخلا فرصيف اًمهرد نوسمحخ برشلا

 يذلا ءاملا عيبي مث ةبون لك يف ءاملا كلذ عمجيو ًاضوح ذختي مامإلا نإ: مهضعب لاقف خياشملا
 .. نیدلا هب يضقيو ضوحلا يف هعمج

 مكب ضرأ الب برشلا عيب زاوج ىلع اوقفتا ول ءاملعلا نإ : نيموقملل لاقي : نورخآ لاقو

 اهرقع هيلعف ةهبشب ةأرما ءىطو اذإ هنأ خلب ةمئأ ضعب هلاق ام ريظن وهو برشلا اذه يرتشي ناك

 . اهرقع كلذ لعجيف ازئاج انزلا ىلع راجتتسالا ناك ول « انزلا ىلع رجأتست تناك مكب رظنيف

 اهبحاص ضري مل نأب ضرألا كلت عيبب مامإلا دجي مل نإو يأ :ش (كلذ دجي مل نإو) :م

 ضرألا يأ :ش (امهعابو اهيلإ برشلا مض مث« برش ريغب اًضرأ تيما ةكرت ىلع ىرتشا) :م
 يأ :ش (نيدلا ءاضق ىلإ لضافلا فرصيو ضرألا نمث ىلإ نمفلا فرصيف) :م اًعيمج برشلاو

 . نويدلا بابرأ ىلإ ضرألا نمث نم لضاقلا فرصي

 ضرألا ترخم : « حاحصلا » يفو :ش ( اهألم يأ « ءام اهرخم وأ هضرأ لجرلا ىقس اذإو) :م

 نم لاسف) :م اهيرجي ةنيفس يأ « ءاملا ةنيفسلا ترخم «بدألا ناويد» يفو ءاملا اهيف تلسرأ اذإ

 دعتم ريغ هنأل ؛ اهنامض هيلع نكي مل ءاملا اذه نم هراج ضرأ تزن وأ ‹ اهقرغف لجر ضرأ يف اهئام

 اذإ : دمحم لاق ام ليوأت : رفعج وبأ هيقفلا لاق ‹ رخملاو يقسلا يف يأ :ش ( ملعأ هللاو هيف

 . ةداعلاو فرعلا يف هلثمب اًيَقس هضرأ ىقس
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 دقوأ نميف اولاق امك اذكهو نمضي هنإف « ةداعلاو فرعلا ىف هلثم ريغ اًيَقس ىقس اذإ امأو

 ببس هنأل ‹ هراج راد قرتحا اذإ نمضي ال ةداعلاو فرعلا يف رودلا يف اهلثم دقوي هراد يف آران

 . ببسلا يف دعتم هنأل ‹ نمضي هنإف « ةداعلاو فرعلا ىف اهلثم دقوي ال ًاران دقوأ نإو « دعتم ريغ

 ناك نإف هراج ضرأ تقرغف هراج ضرأ ىلإ ىدعتف راف رحج هضرأ یف تناک اذِإ امأو

 لاسف هرهن سأر حتفاذإ : اولاق اذه ىلعو « نمضي ملع نإو ‹ نمضيال رافلا رحجب ملعيال

 كلذ لثم يف ءاملا نم حتفي ام رادقم ءاملا نم حتف نإ : اولاق تقرغف هراج ضرأ ىلإ ءيش رهنلا نم

 . نمضيال ةداعلاو فرعلا ىف رهنلا

 . نمضي هنإف رهنلا كلذ لثم يف رادقملا كلذ لثم حتفي ال ام رادقم حتف ناك نإو

 اذإ نمضي ال اغنإ « هلثم ىقس اذإ : لوقي ناك هنأب دهازلا ليعامسإ مامإلا خيشلا نع يكحو

 هقح نم رثكأ هتبون ريغ نم یقس اذإ امأف ‹ هقح رادقم هتبون يف هاقس نأب يقسلا يف اقحم ناك

 هضرأ يف ءالك قرحأ وأ ران دقوأ الجر نأ ولو : «لصألا ) يفو دعتمو ببسم هنأل ؛ نمضي

 دقوأ اذإ : هليوأت : هداز رهاوخ لاقو ‹ ضرألا بر نمضي مل هريغل الامشو اني رانلا تبهذف

 . نمضي هنإف اهلثم دقوي ال ران دقوأ اذإ امأف « ةداعلاو فرعلا ىف اهلشم دقوت ران

 . نمضي : ربخي ملو ىري وهو هراج ضرأ ىلإ ءاملا ىدعت ولو : « يلاقبلا ىواتف » يفو

 نأ مهل سيلف مهيضارأ برخو < موق ضرأ يف ىرجف رهن قشبنا ول : (طيحملا» يفو

 ءام ىرجم هل ناک ولو . رهنلا ةرامعب مهوذخأي نأ مهلو نيضرألا ةرامعب رهنلا باحصأ !وذخأي

 : < يناردنهلا » ركذو . ىرجملا بحاص ىلع ىرجملا حالصإف حطسلا برخف هريغ حطس ىلع

 ىلإ جاتحي ال رهنلا ناك نإ ةنوحاطلا ىلإ اهب ءاملا راسف ةنوحاط ضرأ يف ةاش لجر ىقلأ ول

 هناحبس هللاو « كلذ نم تبرخ اهنأ ملع نإ نمض جاتحي ناك نإو « هيلع نامض الف يركلا

 . ملعأ ىلاعتو
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 ةبرشأألا باتك
 : ةعبرأ ةمرحما ةبرشألا : لاق . اهمكح نايب نم هيف ال بارش عمج يهو « اهب يمس

 (ةبرشألا باتك ) :م

 هيف تاوملا ءايحإ نأ : نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو . ةبرشألا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 « ىنعمو اًظفل دحاو قرعايقس امهالكو « مضلاب برشلا هيف باتكلا اذهو « رسكلاب برشلا
 ‹« (طوسبملا» نم بتكلا ةماع يف دروأ اذك « مارح هيف اذهو « ًالالح هيف هنوكل لوألا مدق هنأ ريغ

 عمج ةمعطألاك بارش عمج يهو ‹ (يرودقلا»و « (ةفحتلا»و « «ينغملا»و « «ةريخذلا»و

 ةمرحملا ةبرشألا ةمرح نساحم مث لكؤي يأ « معطي ال مسا ماعطلاك برشي امل مسا وهو «ماعط

 نأ الإ « هب عرشلا تاباطخ قلعتب اهبرغأو ءايشألا فرشأ وه يذلا لقعلل ةليزم اهنأل ةرهاظ

 عراستي الو « بارشلا ةفآ نولمحتيف مهنادبأ ةماسجو مهرامعأ لوطل ةيضاملا مألل تحيبأ رمخ ا

 ةفيعض رامعألا ةريصقف ةمألا هذه امآ « اهعفن ةرثكل مهل حالص اهتحابإ يفف « ركسلا مهيلإ

 . اهريثكو اهليلق ةمرح يف مهحالصف « اهنم ليلق برشب ركسلا مهيلإ عراسيف « نادبألا

 هنم اوفرع مهيلع تمرح اذإ ىتح «رمخلا يف داسفلا اونياعيل مالسإللا ءادتبا يف تحيبأ اغنإو

 يفو . مالسإلا نع اورفني الفل ىراصنلا جيردتل : ليقو « نايعلاك ربخلا سيلو « مهنيدل حلا

 ىلع اهلك ءايشألا نأل هيرحتب عرشلا درو ام الإ لقعلاب ةحابم اهلك ةبرشألاو : « عطقألا حرش»

 . اندنع لصألا يف ةحابإلا

 ال بارش عمج) :م ةبرشألا يأ :ش ( يهو) :م ةبرشألاب باتكلا يمس يأ :ش ( اهب يمس) :م

 امك حابملاو « مارحلا نم ةبرشألا مكح يأ :ش ( اهمكح نايب نم) :م باتكلا اذه يف ال يأ :ش ( هيف

 وحنو دودحلا ماكحأ نايب نم هيف ال دودحلا باتكو « اهماكحأ نايب نم هيف ال عويبلا باتك يمس

 . ةروكذملا بتكلا نم كلذ

 : (طيحملا» يفو « «هرصتخم» يف يرودقلا لاق يأ :ش ( : ةعبرأ ةمرحلملا ةبرشألا : لاق) :م

 ‹ريعشلاو « ةطنحلاك بوبحلاو « رمتلاو « بيبزلاو « بنعلا : ةبرشألا اهنم ذختي ىتلا نايعألا

 . نابلألاو ‹ دينافلاو « دهشلاكو « ءاصربلاو ‹ صاجإلاك « هكاوفلاو « نخدلاو « ةرذلاو

 ذختملاو ‹ ححلملاو ‹« ثلئملاو ‹ فصنملاو « قذابلاو « رمخلا : ةسمح هنم ذختملاف بنعلا امأ

 . ذيبنلاو ‹ جضنلاو «ركسلا : ةثالث رمتلا نم ذختملاو . ذيبنو « عيقن : نائيش بيبزلا نم
 ‹« لسعلا ذيبنك عيقنلا ءامسأ فلتخا نإو . دحاو ءيش امهريغو هكاوفلاو بوبحلا نم ذختملاو

 ىلإ يهتنيف ‹ يشاترمتلاو « « ناخ يضاق» هركذ اذك « ةرذلا ذيبنك رذبملاو « ريعشلا ذيبنك ةقحلاو
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 نم لقأ بهذي ىتح خبط اذإ ريصعلاو . دبزلاب فذقو دتشاو ىلغ اذإ بنعلا ريصع يهو « رمخلا

 دتشا اذإ بيبزلا عيقنو ‹ ركسلا وهو ‹ رمتلا عيقنو (ريغصلا عماجلا» يف روكذملا ءالطلا وهو هيثلث

 يلغو

 «ارمخ يمسو « ارم راص دتشا اذإف « اولح ماد ام ًاريصع هؤام يمس رصعاذإ بنعلا مث

 خبط اذإو « اًقذاب يمس اديدش راصو « ةخبط ىندأ خبط اذإف الخ يمس ةضومحلا ىلإ لام اذإو

 خبط مث ءام لاب قفر اذإو ءاًئلثم ىمسي هاشلث بهذ ىتح خبط اذإو « اًقصنم ىمسي فصنلا ىلع

 ؛ ايروهمج يمس دقو . لاقي اميف ديشرلل هبتر دق - هللا همحر - هنأل اًيفسوي وأ ايبوقعي ىمسي
 اديمح نأل وأ < مهدنع دومحم هنأل ایدیمح یمسیو هنوبرشي مهتعامجو سانلا روهمج نأل

 . ًاًيبز بيبزلا نم ذختي يذلاو « كلذ مهملع وأ هبرش ىلع مواد لجر

 «اركس ىمسي دتشا وأ هلاح نع ريغت اذإف « اًسبد ىمسي ريصعلا كلذف رصع اذإ بطرلاو

 هتوالح تجرختساو « هسأر نم ذخآ اذإو ءاذيبن ىمسي هيف يقلأ يأ « ءاملا يف ذہن اذإ رمتلاو

 . ارزم ىمسي حمقلا نم ذختي امو . اعقب ىمسي لسحلا نم ذختي امو . احيضف ىمسي كلذ دعب
 نوكسو «فاكلا مضب - ركس ىمسي ةرذلا نم ذختي امو . ةقح ىمسي ريعشلا نم ذختيامو

 . - ءارلا

 ايوق راص يأ :ش ( دتشاو ىلغ اذإ بنعلا ريصع يهو) :م رمخلا اهدحأ يأ :ش (رمخلا) :م

 ‹ مهفلا نم هبراش ساوح عني لاحب راص : ليقو . راكسإلا ةوق هيف لصحو هنايلغ رثكو

 ىنعملل ديقاذهو «هب يمر يأ :ش ( دبزلاب فذقو) :م راكسإلل هتيحالص : ليقو . كردلاو
 َءيش : عرشلا يفو ‹ بنعلا نم روصعم ركسم بارش : ةغللا يف هدحو رمخلا ىنعم نأل يعرشلا

 . ديزلاب فذقو دتشاو ىلغاذإ بنعلاو ءاملا نم

 ىتح خبط اذإ) :م بنعلا ريصع « ريصعلا ةمرحملا ةبرشألا نم يناثلا يأ :ش (ريصعلاو) :م

 نارطق نم هب ىلطي ام لك ءالطلا :ش ( « ريغصلا عماجلا» يف روكذمل ا ءالطلا وهو « هيثلث نم لقأ بهذي

 يف اذك « ثلثا هب ىمسي ىتح هيبشتلا ىلع ءالط ةبرشألا نم ذخأ ام لكل لاقيو « هوحن وأ

 : «بدألا ناويد» يفو «هاشلث خبطلاب بهذ بارش ءالطلا : «يماسألا جات يفو « «برخملا»

 : مجعلا هيمستو « هاثلث بهذي ىتح بنعلا ريصع نم خبطي ام : «حاحصلا» يفو ‹ دودع ءالطلا

 . فنصملاب «ريغصلا عماجلا حرش» يف ءالطلا : ثيللا وب هيقفلا هرسفو « دجسللا

 :ش ( ركسلا وهو) :م رمتلا عيقن : ةمرحملا ةبرشألا نم ثلاثلا يأ :ش ( رمقلا عيقنو) م

 ةمرحملا ةبرشألا نم عبارلا يأ :ش ( يلغو دتشا اذإ بيبزلا عيقنو) :م . فاكلاو نيسلا حتفب ركسلا
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 اذإ بنعلا ءام نم يتلا يهو اهتيئام نايب يف : اهدحأ : عضاوم ةرشع يف اهيف مالكلاف رمخلا امأ

 وه : سانلا ضعب لاقو . ملعلا لهأو ةغللا لهأ دنع فورعملا وهو « اندنع اذهو « اركسم راص

 ةالصلا هيلع هلوقو . « رمخ ركسم لك ١ : مالسلا و ةالصلا هيلع هلوقل ؛ ركسم لكل مسا
 ةلخنلاو ةمركلا ىلإ راشأو « « نيترجشلا نيتاه نم رمخلا » : مالسلاو

 يف : اهدحأ : عضاوم ةرشع يف اهيف مالكلاف رمخلا امأ) :م . نايلغلاو « ةدشلا طرشب بيبزلا عيقن

 ةيهامك ءيشلا ةيئام وهو « ةيهاملا ناكم ةيئاملا : ءاهقفلا حالطصا يف اهتيهام يأ :ش ( اهتيئام نايب

 يأ :ش (اركسم راص اذإ) :م ةصاخ :ش ( بنعلا ءام نم يتلا يهو) :م قطان ناويح وهو ناسنإلا

 رمخلا ريغ نأو رمخلاب ةصوصخم ةيهاملا هذه نأ : ىلإ « ةصاخ » : هلوقب راشأو « اذه رمخلا ةيهام

 . رخآ مساب یمسی

 ةغللا لهأ دنع فورعملا وهو) :م ةيفنحلا انئاملع دنع قالطإلا اذه يآ :ش ( اندنع اذهو) :م

 ( سانلا ضعب لاقو) :م ناسللا لهأ : ةغللا لهأبو « ءاهقفلا :ملعلا لهأب دارأ :ش ( ملعلا لهأو

 (ركسم لكل مسا وه) :م رهاظلا باحصأو « ةثالثلا ةمئألا مهب دارأو « هقفلا ءاملع نم يأ :ش

 . . ناک ءيش يآ يف رکسم لکل مسا رمخلا يأ :ش

 نع ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (« رمخ ركسم لك » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م

 رکسم لکو « رمخ رکسم لک ) : هی هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع عفار نع ينايتخسلا بويأ
 . «هحيحصا يف نابح نبا دنع كلذكو «مارح رمخ لكو)» : «هدنسم» يف دمحأ دنعو « مارح

 هقيرط نمو « ينايتخسلا بوي نع جيرج نبا انربخأ : «هفنصم» يف قازرلا دبع هاور كلذكو

 . نظلا ىلع نكل ًاضيأ ملسم دنع وهو «هننس» يف ينطقرادلا هاور

 لكو «رمخ ركسم لك » : لاق ب يبنلا نع الإ هملعآ الو : لاق رمع نبا نع عفان نع هظفلو

  ةمركلا ىلإ راشأو . نيترجشلا نيتاه نم رمح ا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو) :م « مارح رمخ

 ةريره يبآ نع نمحرلا دبع نب ديزي نع يراخبلا الإ ةعامجلا هجرحخأ ثيدحلا اذه :ش («ةلخنلاو
 : ملسمل ظفل يفو . ٠ ةبنعلاو ‹ ةلخنلا ‹ نيترجشلا نيتاه نم رمخلا ١ : ةي هللا لوسر لاق : لاق

 تباث نع ملسمو « يراخبلا هجرخآ ام اهنم بابلا اذه يف رخأ ثيداحأ مهلو « ةلخنلاو ةمركلا

 مهبرشآ امو « ةحلط يبأ تيب يف رمخلا تمرح موي موقلا يقاس تدك : لاق كلام نب سنأ نع

 دانم اذإف ترظنف تجرخف «رظناف جرحا : لاقف يداني دانم اذإف« رمتلا ةرسبلا حيضفالإ

 جرخا : ةحلط وبأ لاقف « ةنيدملا ككس يف ترحن : لاق . تمرح دق رمخل ا نإ الأ: يداني

 ۰ . اهتقرهأف تجرخف ؛ اهقرهأف

 لزن» : اعوفرم - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نبا ثيدح نم يراخبلا هاوز ام اهنمو
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 لهآ قابطإب صاخ مسا هنآ : انلو « رکسم لک يف دوجوم وهو « لقعلا ةرماخم نم قتشم هنألو

 يف يهو « ةيعطق رمخلا ةمرح نألو ؛ هريغ ىفو « هيف هلامعتسا رهتشا اذهلو « هانركذ اميف ةغللا

 مسالا نوك يفاني ال متركذ ام نأ ىلع لقعلا هترماخم ال هرمختل ارمخ يمس اغنإو « ةينظ اهريغ

 . هيف اًصاخ

 . ريعشلاو ‹ ةطنحلاو « لسعلاو « رمتلاو «بنعلا نم : ةسمخ يهو رمخلا ميرحت

 همحر - يراخبلا هاور . لقعلا رماخ ام رمخلا : - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع لوق اهنمو

 : لاقي . لقعلا ةرماخم نم قتشم رمخلا نألو يأ :ش ( لقعلا ةرماخم نم قتشم هنألو) :م -

 هيف ديزم وه يذلا ةرماخملا نم يثالث وه يذلا رمخلا قاقتشا يف مالكلاو . هطلاخ اذإ هرماحخ

 وهو) :م ىصقتسم باتكلا لوأ يف هيف مالكلا رم دقو « ةهجاوملا نم هجولا قاقتشا يف مالكلاك

 ظفل يأ :ش (هنآ : انلو) :م ارکسم ناک ام لک يف دوجوم ینعملا اذه يأ :ش ( رکسم لک يف دوجوم

 اذإ بنعلا ءام نم يتلل صوصخم مسا يآ :ش (هانركذ اميف ةغللا لهأ قابطإب صاخ مسا) :م رمخل ا

 :ش (اذهلو) :م بنعلا ءام نم يتلا يف هانركذ اميف : هلوق « ةغللا لهأ قافتاب ةقيقح اركسم راص

 :ش ( هيق هلامعتسا رهتشا) :م اًركسم راص اذإ بنعلا ءام نم يتلا يف رمخلا لامعتسا لجألو < يأ

 ريغ يف رهتشاو يآ :ش ( هريغ يفو) :م ركسملا بنعلا ءام نم يتلا يف رمخلا ظفل لامعتسا يف يأ

 اذه لامعتسا ناكف امهوحنو اًنذابو اًنلثم ىمسي ثيح « رمخلا مسا ريغ بنعلا ءام نم يتلا

 . زاجملا لطبف « ةقيقحلا تديرأ دقو « لصألا فالخ فدارتلا نأل ؛ اراجم هريغل مسالا

 نألو) :م رمخب سيل بنعلا ريغ نم ذختا ام : تيكسلا نباو « ديز وبأو « ديبع وبأ لاقو

 كلت يف ةمرحلا تبشت نيح ىلإ الإ اهيرحت يف فرصي نأ حصي ال ينعي :ش ( ةيعطق رمخلا ةمرح
 اهريغ يف يهو) :م : هلوقب هيلإ راشآ هيف داهتجالا ناكل ةباثملا هذهب سيل يتلا ريغو « اًعطق نيعلا

 . انلق امل ةينظ ةمرحلا ركسأ اذإ بنعلا ءام نم يتلا ريغ يفو يأ :ش ( ةينظ

 ‹لقعلا ةرماخم نم قتشم هنأل : مهلوق نع باوج اذه :ش ( هرمختل ارمخ يمس امنإو) م

 ةدش اهب نإف ةوقلاو ةدشلا وهو « رمختلا نم قتشم وه لب ةرماخملا نم قتشم هنأ ملسن ال ينعي

 ينعي :ش ( لقعلا هترماخمل ال) :م ىنعملا اذهب هتيمست ام ثئابخلا مأ تيمس ىتح اهريغب تسيل ةوق

 . فنصملا مالك قيقحت وه اذهو « لقعلا هتطلاخمل ركسأ اذإ بنعلا ءام نم يتلا هتيمست تسيل

 هتروريصل يأ هرمختل ارمخ يتلا ريغ ينعي « يمس امنإو» : هلوق : «ةيانعلا» بحاص لاقو

 اذه يف امهرصب اضغ اغنإف عباوتلا امأو . ربدتو لمأت هيف ام هیف مالک اذهو هترماخمل ال رمخل اک ءام

 : ينعي ميلستلا قيرطب باوج اذه :ش ( هيف ًاصاخ مسالا نوك يفاني ال متركذ ام نأ ىلع) :م عضوملا

 هنم قتشملاو « اًماع قاقتشالا عضوم نوكي دق نكلو « لقعلا ةرماخم نم نوكي نأ انملس نئلو
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 ‹ رهظ ام لكل ال فورعملا مجنلل صاخ مسا وه مث . روهظلا وهو « موجنلا نم قتشم مجنلا نإف

 . هللا همحر نيعم نب ىيحي هيف نعط لوألا ثيدحلاو « ريظنلا ريثك اذهو

 بنعلا ءام نم يتلا يف يأ هيف اًصاخ رمخلا مسا يأ مسالا نوك يفانيال : هلوق ینعم وهو اصاخ

 . رهظ اذإ مجن نم قتشم ينعي :ش (روهظلا وهو « موجنلا نم قتشم مجنلا نإف) :م ركسأ اذإ

 وه سيل يأ :ش ( رهظ ام لكل ال) :م ايرثلا وهو :ش ( فورعملا مجنلل صاخ مسا وه مث) :م
 تسيلو « رارقلا نم ةقتشم اهنإف ةروراقلا وحن :ش ( ريظنلا ريثك اذهو) :م رهظ ام لكل مساب
 ام لک یمسی الو ‹ كرحتلا وهو ةرج رجلا نم قتشم هنإف رج رجلاو « ءيش هيف رقي ام لكل امساب

 . ةغللا يف هل لخدم ال سايقلا نأ ملعف مسالا اذهب ضايبو « داوس هيف يذلا بولا

 رکسم لک » : الع هلوق هب دارأ :ش ( هللا همحز نيعم نب ییحي هيف نعط لوألا ثيدحلاو) :م

 ثيداحألا : لاق هنأ نيعم نب ىیحي نع يورو . فالخلا ةقيرط ملاعلا نيدلا ءالع ركذو « رمخ

 يدهاشو يلوب الإ حاكن ال » : يب هلوق : اهدحأ ؛ ايب هللا لوسر نع ةتباشب تسيل ةثالثلا

 رمخ لکو ‹ رمخ رکسم لک » : ثلاشفلاو < "(اضوتيلف هركذ سم نم » : يناشلاو )۲ لدع

 . مارح

 هفرعي ال ثيدح لك : لبنح نب دمحأ هيف لاق يذلا رقتسملا ظفاحلا وه : نيعم نب ىيحيو

 نيئالئو ثالث ةنس يفوتو ‹ ةئامو نيسمخو نامث ةنس دلو ‹ ثٿیدحب سیل وهف نیعم نب ییحی

 . ةنيدملاب ةدعقلا يذ يف نيتئامو

 . ثيدحلا اذه اهنم : لاقي نأ نسحألا : تلق

 اذه «ديهمتلا» يف رمع وبأ ركذو « هعفر هنإف حور ريغ اًفوقوم هنع كلام باحصأ رئاس هاور

 ‹ عفان نع « كلام نع هاور هنإف نوشجاملا الإ كلام نع ةياورلا هيف فلتخي مل «اطوملا» يف اًفوقوم

 نئلو «اعوفرمالإ هملعأ ال : لاقف نظلاب ملسم هاور اذهلو .هعفرف هب هنع « رمع نبا نع

 ةغللا ال ماكحألا ملعي ةَ هنأل ؛ ةغللا ال مكح نايب : هنم دارملاو . تباث هنأو عوفرم هنأ انملس

 . ةمرحلا يف رمخلا مكحك همكحف هريثك ركسي ام لك : لاق هنأکف

 )١/ ۲١١( «ليلغلا ءاورإ » حجار ضعب دضعي اهلك ديئاسأو قرط هلو ةباحصلا نم ةدع نع يور : حيحص )١(

 . ينابلألا ةمالعلل

 ٩)۱/ ٤ ۲٤( دئاوزلا عممجم» )١/ ٥٥( «ةيارلا بصن» « )١/ ٠١١( «ليلغلا ءاورإ» عجار : حيحص (۲)

 . (۲۳۷ /۳) «ةحيحصلا»و
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 مسالا اذه توبث قح يف : يناثلاو . ةلاسرلا بصنمب قئاللا وه ذإ « مكحلا نايب هب ديرأ : يناثلاو

 الو ‹ًارمخ راص دتشا اذإ : امهدنعو « هللا همحر ةفينح ىبأ لوق باتكلا يف هركذ يذلا اذهو

 ‹ هب تبثي مسالا نأل ؛ دبزلاب فذقلا طرتشي

 ديرأ) :م ۲ نيترجشلا نيتاه نم رمخلا» : لب هلوق وهو يناثلا ثيدحلاو يأ :ش (يناثلاو) :م

 . عازن هيفو « ةقيقحلا نايب ال ةمرحلاو :ش (مكحلا نايب هب

 هنأل لب يبنلا لاحب قئاللا وه مكحلا نايب نأل يأ :ش ( ةلاسرلا بصنمب قئاللا وه ذإ) :م

 : هلوقب داري نأ زوجي : - هللا همحر - يواحطلا لاقو « قئاقحلا نايبل ال « ماكحألا نايبل ثعب

 هناحبس هلوق يف امك امهدحأ دارأو «باطخلا امهمعف امهدحأ « نيترجشلا نيتاه نم رمخلا »

 عفشو مزح نبا قرتخا دقو « امهدحأ نم جرخي اغنإو € ناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرخي :  ىلاعتو
 امهيلك : لاق . يواحطلا بذكو - لجو زع- هللا قدص : لاقو «اهنم يواحطلا ىلع

 ةمئأ تلاقاذكه : لاق يواحطلا نإف ‹ مهف ةلقو هنم ةهافس اذهو « نيرحبلا نم ناجرخي

 . ةجح حلصيال لمتحملاو « ًالمتحم ثيدحلا ناكف بيلغتلا قيرطب كلذ زوجيو « ريسفتلا

 ىلع ةلومحم اهنأ كلذ هابشأو ةسمخ نم يهو « رمخلا رحت لزن : هلوق نع باوجلا اذكو
 هيلعو « دحلا قاقحتساو « ركسلا ديلوت ىف رمخلا لمع لمعت اهنأل ركسلا اهنم دلوتي يتلا ةلاحلا

 ‹ ةيطغتلا ةرماخملا نأل ؛ لقعلا رماخ ام رمخلا : - هنع ىلاعت هللا ىضر - رمع لوق لمحي اًضيأ

 : هلوقب الطلا ىلع رمخلا مسا يمليدلا دوسألا وبآ ىفن دقو « لقعلا رماخي ال ةذبنألا نم ليلقلاو

 اهناكم انعم اهاخأ تيأر يننإف ةاوغلااهبرشيرمحلا عد

 اهنابلب همأ هتلذغ اهوخآ هنإف هنكتوأاهنكيالنإف

 . مركلا نم اعم امهنأ دارأ هريغ يتلا هوخأو رمخلل اخأ ءالطلا لعج

 توبث يأ :ش ( مسالا اذه توبث قح يف) :م ةرشعلا نم يناثلا عضوم يآ :ش (يناثلاو) :م

 وهو : هلوق وهو : « يرودقلا رصتخم» يف يأ :ش (باتكلا يف هركذ يذلا اذهو) :م ‹« رمخلا مسا

 . دبزلاب فذقو دتشا اذإو « الغ اذإ بنعلا ريصع

 -هللا همحر - ةفينح يبأ لوق وهو «روكذملااذه يأ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق) م

 نم يتلا يه رمخلا : دمحمو « فسوي يبآ دنعو يآ :ش (دتشا اذإ : امهدنعو) :م رمخلا دح يف

 رمخلا مسا نأل يآ :ش (هب تبشي مسالا نأل ؛دبزلاب فذقلا طرتشي الو « ارمخ راص) :م . بنعلا

 . رمح اًركسم نوكي ذعنيح هنأل ؛ نايلغلاو دادتشالاب تبثی

 . ٩ )١١۳/۲( ةيرشألا يف ملسم هاور ()
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 نايلغلا نأ - : هللا همحر- ةفينح يبألو . دادتشالاب داسفلا يف رثؤملا وهو « مرحملا ىنعملا اذكو

 عرشلا ماكحأو «ردكلا نم يفاصلا زيمتي هب ذإ « هتوكسو دبزلا فذقب اهلامكو « ةدشلا ةيادب
 برشلا ةمرح يف خؤي : ليقو . عيبلا ةمرحو لحتسملا رافكإو دحلاك ةياهنلاب طانتف ةيعطق

 نمو « هيلع فوقوم الو ركسلاب لولعم ريغ مارح اهنيع نأ : ثلاثلاو . اًطايتحا دادتشالا درجمب

 نع دصلا وهو داسفلا لصحي هب نأل ؛ مارح اهنم ركسلا نإ : لاقو « اهنيع ةمرح ركنآ نم سانلا
 ‹ هللا ركذ

 ىنعملا يأ :ش ( دادتشالاب داسفلا يف رثؤملا وهو) :م راكسإلا وهو :ش ( مرحملا ىنعملا اذكو) :م

 . مرحتلا قلعتيو دادتشالاب نوكي وهو «داسفلا يف رثؤملا مرحلا

 يفو «ةدشلا لامك يأ :ش (اهلامكو ةدشلا ةيادب نايلغلا نأ :- هللا همحر- ةفينح يبألو) :م

 نأ : هيف قيقحتلاو . نايلخلا نوكسو يأ :ش (هنوكسو دبزلا فذقب) :م . هلامكو : خسنلا ضعب

 نايلغلا نوكيف « دبزلاب فذقي مل ام لماكتي ال نایلغلاو «لماکلا ىلإ فرصني نايلخلا مسا قلطم

 . دبزلا فذق نم دبالف « هجو نود هجو نم ادوجوم

 ۾ .هردك نم هقئار زيمتيف هالعأ ريصي هلفسأ نأل :ش ( ردكلا نم يفاصلا زيمتي هب ذإ) م

 م اهيف لامتحالاو نظلل لاجم ال ةيعطق عرشلا ماكحأ تاهمأ يأ :ش ( ةيعطق عرشلا ماكحأو)

 . ةياهنلاب قلعتي يأ :ش ( ةياهنلاب طانتف)

 ببسب تبثي مل هلثم رخآ نیقیب الإ كلذ لزي الف « نيقيب ريصعلل اينا ناك ةحابإلا مكحو

 ءرمخلا دحك يأ :ش (دحلاك) :م ةربع ال ببسلا ضعب نأل ؛ ةحابإلا عفترت ال هلامكبف « ةمرحلا

 ةروصو اًمسا لعفلا لامكب الإ بجت ال ةقرسلاو « انزلا دح اذكو « ةياغلاو ةياهنلاب قتلعتي ثيح
 رافكإو) :م تاهبشلاب ءىردنت دودحلاو « مدعلا ةهبش ناصقنلا يف نأل ؛ هجو لك نم ىنعمو

 . رمخلا عيب ةمرحو يأ :ش ( عيبلا ةمرحو) :م رمخلا لحتسم يأ :ش ( لحتسملا

 ةساجنلاو « عيبلا ةمرحو « لحتسملا ريفكتو « دحلاك اهب عوطقم رمخلا ماكحأ نأ اذهبو

 يف ذخؤي : ليقو) :م . ةهبشلاب اهتابثإ حصي الف « لمعلا ةهبش نم ناصقنلا يف امل « ةياهنلاب طانتف

 اطايتحا انزلا فذقل دحلاب ينعيو « طايتحالا لجأل يأ :ش ( اطايتحا دادتشالا درجمب برشلا ةمرح

 ريغ مارح) :م رمح ا نيع يأ :ش ( اهنيع نأ) :م :ثلاثلا عضوملا يأ :ش ( كلاثلاو) :م . ءردللال

 نإ : لاقو . اهنيع ةمرح ركنأ نم سانلا نمو) :م ركسلا ىلع يأ :ش ( هيلع فوقوم الو ركسلاب لولعم

 | (هب نال: :م ؛نوعظم نبا ةمادقو « ماشلا لهآ ضعب نع يورم وه : لیق شش (مارح هنم رکسلا

 : دصلا «ىلاعتو هناحبس :ش ( هللا ركذ نع دصلا وهو داسفلا لصحبي هنأل ) :م ركسلاب يأ :ش

 . هعنماذإ هلع دص : لاقي <« «عنملا
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 دقو « نيعلا مرحم وه ام سجرلاو « اًسجر هامس ىلاعت هنإف . باتكلا دوحج هنأل ؛ رفك اذهو

 رمخلا مرح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ةرتاوتم ةنسلا تءاج

 :ش ( اًسجر هامس ىلاعت هنإف ‹ باتکلا دوحج هنأل) :م رفك لوقلا اذه يأ :ش ( رفك اذهو) :م

 وه ام سجرلاو) :م ( سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا اغنإ # : ىلاعتو هناحبس هلوق وهو

 هناحہس هلوق : هليلدو « ةهبش الب اتيع سجنلا مارحلل مسا سجرلا : ينعي :ش (نيعلا مرحم

 ةيآلا يفو ‹ رمخل ا اذكف « ةهبش الب اتيع سجن مارح همحلو ( سجر هنإف ريزنخ محل وآ # : ىلاعتو

 ديكأتلا : يهو «فاشكلا»و « «ريسيتلا» يف ركذ ام ىلع اًهجو رشع ينثا نم اهتمرح ىلع ليلد
 باصنألا نأل مانصألا يهو « ناثوألا ةدابعب ةنراقملاو رامقلاب ةنراقملاو « ةيمسالا ةلمجلاو « اغإب

 اتيع سجنلا مارحلل مسا وهو اتسجر اهلعجو . هللا نود نم دبعف بصن ام يهو « بصن عمج
 . ناطيشلا لمع نم اهلعجو مدلاو « ةتيلاك

 بانتجالا لعجو « يرحتلا ىلع صن بانتجالاب رمألاو « تحبلا رشلا الإ هنم يتأي الو
 عوقو نم امهنم جتنيام ركذو ةبيخ باكترالا ناك « احالف بانتجالا ناك اذإف . حالفلا نم

 تاقوأ ةاعارم نعو هللا ركذ نع دصلل لوقلا يدؤي امف رمخلا باحصأ نيب ضغابتلاو يداعتلا

 نم ةغيصلا هذهو « اوهتنا (نوهتتنم متنأ لهف : هلوق ىنعم نأل ؛ ءاهتنالاب رمألاو « ةالصلا

 . هنع ىهنی ام غلب

 يحالطصالا رتاوتلا هانعم سيلو « ةعباتتمو ةرثاكتم يأ :ش ( ةرتاوتم ةنسلا تءاج دقو) :م

 ملاذإ اهنم دحاو لكو . رمخلا ةمرح ىلع لدت اهلك ثيداحأ ةي يبنلا نع ءاج : هانعم لوقي وأ

 . متاح دوجو « - هنع هللا يضر- يلع ةعاجشك ةرتاوتم اهنم كرتشملا ردقلاف «رتاوتلا دح غلبي

 هجرخآ اماهنم :ش (رمخلا مرح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ) :م ىنعملاب رتاوتلا اذه يمسو

 دقو «( رمخلا تمرح موي موقلا يقاس تنك» : لاق سنآ نع تباث نع « ملسمو «يراخبلا

 .هانرکذ

 ىلاعت هللا يضر - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «هدنسم» يف دمحأ هجرخأ ام :اهنمو

 . ٠ بنعلاو « ةمركلاو ءرسيماو « رمخلا مرح هللا نإ ١ : لوقي ب هللا لوسر تعمس : - امهنع

 نب هللا دبع نب دمحم نع «ركسملا مذ» باتك يف ايندلا يبأ نب ركب وبأ هجرخأ ام : اهنمو

 نب ركب وبأ ينثدح ‹ يرهزلا نع « ديعس نب ورمع نع «يرمتلا ناميلس نب لصفملا نع « عبرم

 ىلاعت هللا يضر - نافع نب نامثع تعمس : لاق نابأ نأ « ماشه نب ثراح نب نمحرلا دبع

 . حيحص داتسإب -امهتع هللا يضر- سابع نبا نع ٩۹۲۷٤ /۱)دمحآ هج رخ (۱)
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 الخ نمت لجر ناك هنإ ثئابخلا مآ اهنإف رمخلا اوبنتجا ١ : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : لوقي - هنع

 . . ةداهشل كوعدأ امنإ :تلاقف ءاهتيراج هيلإ تلسرأف « ةيوغ ةأرما هب تعمطف « سانلا لزتعيو « دبعتي مكلبق

 مخ ةيطابو « مالغ اهدنع ةيضو ةآرما ىلإ ىضفأ ىتح « هنود هتقلغأ اًباب لخد املك قفطي اهعم لخدف

 :لاقف ٠ اًسأك هتقسف . رمخلا برشت وأ مالغلا اذه لتقتل وأ «يلع عقتل الإ كتوعد ام ينإ هللاو :تلاقف

 الإ ادبأ ناإلاو يه عمتجت ال اهنإف « رمح ا اوبنتجاف «سفنلا لتقو «اهيلع عقو ىتح حربي ملف « ينيديز

 . حلصأ وهو ‹ نامشع ىلع اًفوقوم «هننس» يف يقهيبلا هاورو . « هتبحاص جرخي نأ امهدحأ كشوأ

 انثدح «يفوكلا ديمح نب رفعج انثدح : «هدنسم» ىف ىلصوملا ىلعي وبأ هجرحأ ام : اهنمو

 ةنيدملا ىلإ ربيخ نم رمخلا لمحي لجر ءاج : لاق هللا دبع نب ةثراح نب ىسيع نع يمعلا بوقعي

 اهاجسو لك ىلع ىهتنا ثيح اهعضوف تمرح دق رمخلا : نالف اي : لاقف « نيملسملا نم اهعيبيف

 لجأ » :لاقف « ؟ تمرح دق رمخل ا نأ ينخلب هللا لوسر اي :لاقف ةي يبنلا ىتأ مث« ةسبكأب

 . ؟ اهنم ينئفاكي نم ىلإ اهيدؤأف : لاق « ال » : لاق . ؟هنم اهتعتبا نم ىلع اهدرأ نآ يل له : لاق

 كماتيأ ضوعأ ينإف «نيرحبلا لام يناتأ اذإ ١ : لاق ‹ يرجح يف یماتیل اهیف نإف : لاق . «إل ») : لاق

 . ؟مهلام نع

 ٠ اهتيكوأ اولحف » : لاق « اهب عفتني ةيعوألا : هللا لوسر اي : لجر لاقف « ةنيدملاب ىدان مث

 . يداولا نطب يف ترقتسا یتح تبصناف

 يبأ نع « هيبآ نع ‹ حلاص يبآ نب ليهس نع «هننس» يف ةجام نبا هجرخأ ام: اهنمو

 : 5 هللا لوسر لاق : لاق - هنع یلاعت هللا يضر - ةريره

 . «نثو دباعک رمخ نمدم ۸

 . هوحن سابع نبا نع «نابح نبا حيحص» يفو

 دباعک رمخلا براش ) : اعوفرم صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «هدنسم» يف رازبلا جرخأو

7 
 : نو

 يفو «هانعمب هنم فرط يناربطلل «طسوألا» يفو ىلعي وبأ هاور : (۸۹:۸۸ ٩ )٤/ عمجملا» يف يمثيهلا لاق )١(

 هيف : ظفاحلا هيف لاق ىسيعو « اقلو دقو . مالك امهيفو ةيراج نب ىسيعو « يمحلا بوقعي عيمجلا دانسإ

 . ةريره يبآ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس قيرط نم (۳۳۷۵) ةجام نبا هاور : حیحص (۲)

 . فيعض وهو بابخ نب سنوي هيفو رازبلا هاور : )٥/ ۷١( « عمجملا يف يمثيهلا لاق (۳)
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 «هريثك ىلإ وعدي هليلق نألو ؛ عامجإلا دقعنا هيلعو

 رمخلا برست ال : ب يليلخ يناصوأ » : ءادردلا يبأ نع اًضيأ ةجام نبا هجرخأ ام اهنمو

 . ٤ رش لک حاتفم اهنا
 اهتنيطخ نإف ‹ء رمخلاو كايإ ١ : ب هللا لوسر لاق : لاق ترألا نب بابخ نع اًضيأ جرخأو

 . «  ةرجشلا عرسأ اهترجش نأ امك اياطخلا عفرأ

 هللا لوسر لاق : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نبا نع يذمرتلا هجرخأ ام اهنمو

 هل لبقت مل داع نإف «هيلع هللا بات بات نإف ءاحابص نوعبرأ ةالص هل لبقت مل رمخلا برش نم ١ : ي

 بات بات نإف « احابص نيعبرأ ةالص هل لبقت مل داع نإف هيلع هللا بات بات نإف « اًحابص نیعبرأ ةالص
 رهن نم يقسو هيلع هللا بتي مل بات نإف « احابص نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ةعبارلا داع نإف « هيلع هللا
 . راثلا لهأ ديدص نم رهن : لاق . ؟لابخلا رهن امو : نمحرلا دبع ابأ اي : ليق . « لابخلا

 هوحن ةجام نبا دنعو « سابع نبا نع هوحن دواد يب دنعو « نسح ثیدح :لاقو
 هاورام :اهنمو « ديز تنب ءامسآ نع هوحن دمحأ دنعو « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع

 ءايندلا يف رمخلا برش نم» : لاق ب هللا لوسر نأ رمع نبا نع « عفان نع « كلام نع يراخبلا

 . « ةرخآلا يف اهمرح «اهنم بتي مل مث

 نب هللا دبع نع «دمحم نب ورمعانربخأ « بهو ثيدح نم يئاسنلا هجرخأ ام :اهنمو

 هللا رظني ال ةلالث» : ب هللا لوسر لاق « رمع نبا لاق : لوقي هللا دبع نب ملاس عمس «راسي

 .« ىطعأ اب ناتملاو ‹ رمخلا نمدملاو « هيدلاو قاعلا « ةمايقلا موي مهيلإ

 مرحت ىلع يأ :ش ( عامجإلا دقعنا هيلعو) :م دج ةريثك ةنسحلاو حاحصلا نم ثيداحألاو
 نم مالسإللا ةقبر علخ نم الإ« اعطق اهتمرح دقتعي ملسم لكف « ةمألا عامجإدقعنا رمخلا

 . - لجو زع - هللا مهلذخ ةفسالفلاو ةيرهدلا

 نمام : ليقاذهلو « هريثك ىلإ وعدي رمخلا ليلق يآ :ش ( هريثك ىلإ وعدي هليلق نألو) :م
 اهبراشل ةذللا نإف ءرمخلا الإ ءءاهتنالا يف هتذل ىلع ديزت ءادتبالا يف هتذلو الإ « ماعطو بارش

 نوكيف ريثكلا ىلإ اًيعاد ليلقلا ناكف اًميش اهنم باصأ اذإ هتمرح دادزي اذهلو . راثكإلاب دادزت

 . (حيحصلا مقر۲۷۱۷ /۳۳۷۱) ةجام نبا « ينابلألا هحخص : حيحص (۱)

 . (فيعضلا مقر۷۳۹ /۳۳۷۲) ةجام نبا « ينابلألا هفعض : فيعض (۲)

 . )٠١١۷( ينابلألا هححصو « )۱۹٤١( يذمرتلا هاور (۳)

 )٤( زنكلا يف ءاج ام : باب « ةبرشألا باتك » يف دواد وبأ هاور .
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 هيدعي هللا همحر ىعفاشلاو ‹ تاركسملا رئاس ىلإ همكح ىدعتي ال ىتح اندنع لولعم ريغ وه

 ‹ مسالا ةيدعتل هليلعتو ةروهشملا ةنسلا فالخ هنأل ديعب اذهو ءاهيلإ

 نم اذهو) :م ةيصعم ةيصعم ا دصق ىلع يشملا نإو « هيعاود مرح « مرح امل انزلا نإ ىرت الأ امرحم

 . ( رمخلا صاوخ

 ةذللا هبراشل دادزت) :م ‹ كلذ لجألو : يأ :ش (اذهلو) :م . هريثك ىلإ هليلق ءاعد يأ :ش

 هلك اذهو . راثكتسالا دنع اهنم سفنلا زثمشت ثيح :ش (تاموعطملا رئاس فالخب هنم راثكتسالاب

 . ةدهاشملاب رهاظ

 رئاس فالخب) لاق وأ «( تاركسملارئاس فالخب) لاقولو : يزارتألا لاقو

 . تاموعطملا رئاس ىلإ ال « تاركسملا رئاسو « رمخلا نيب قرفلا ديري هنأل ىلوأ ناك«تابورشملا

 «معط هل ام هريغو رمخلا نيب قرفلا نايب : هدارم نأل ؛ ىلوألا وه فنصلملا هلاق يذلا :تلق

 نود رمخلا يف ىنعملا اذه دجو ثيح هريثك ىلإ هليلق ءاعد نوك يف اًبورشم وأ اًموعطم ناك ءاوس

 مل نمو # : ىلاعتو هناحبس هلوق يف امك برشلا هب داريو «ركذي معطلا نأ ىلع . اًقلطم هريغ

 . ( ينم هناف همعطي

 ىدعتي ال : لاق ثيح تاركسملا ظفل هيف ركذ هنإف «يعفاشلا عم عازنلاب قلعتي يذلا امأو

 . اندنع لولعم ريغ ليلقلا يأ :ش ( اندنع لولعم ريغ وه مث) :م تاركسملا ىلإ همكح

 ةمرحلا وهو :ش ( همكح ىدعتي ال ىتح) :م لولعم ريغ ‹ رمخلا ينعأ « ظفللا اذه نإ : لاقيو

 نم ةرطق بارشب دحلا بجي ال ىتح تاركسملا رئاس هليلق ىلإ يآ :ش ( تاركسملا رئاس ىلإ) م

 ىلإ ظفللا اذه يدعت يأ :ش ( اهيلإ هيدعي هللا همحر يعفاشلاو) :م تاركسملا نم رمخلا ريغ

 دعب الو رمختلا لبق ارمحخ ريصعلا ىمسي ال اذهلو « لقعلا رماخي ال مسا رمخل ا نأل تاركسلا

 هنأل) :م ديعب يعفاشلا لوق يأ :ش ( ديعباذهو) :م ًارمخ نوكيف رماخم ركسم لكو . للختلا

 وأ «لقعلا هرماخي يعفاشلا ليلعت نأل يآ :ش ( مسالا ةيدعتل هليلعتو « ةروهشملا ةنسلا فالخ

 ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع يورام يهو « ةروهشملا ةنسلا فالخ ةبرطضلملا ةنسلاب

 .(بارش لك نم ركسلاو «اهنيعل رمخلا ةمرح» :اعوفرمو « هيلع اًفوقوم -امهنع

 نإ مث .اهريغ ىلإ اهمسا ةيدعتل ةرماخملا ىنعمب ليلعتلا حصي ال اهنيعل اهتمرح تناك الو

 ةمربش نبا نع هجرخأف قرط نم سابع نبا ىلع اًقوقوم «هننس» ىف ىئاسنلا هج رخأ ثيدحلا اذه

 اهنيعل رمخلا تمرح» : لاق -امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع « دادش نب هللا دبع نع
 .( بارش لك نم رکسملاو ‹ اهريثكو اهليلق
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 نبا نع « ميشه نع هجرخأ مث .دادش نع هعمسي مل ةمربش نباو : لاق يئاسنلا ظفل يفو

 رمخلا تمرح)» :لاق -امهنع هللا يضر - سابع نبا نع «دادش نبا نع ةقثلا ينثدح « ةمربش

 «« بارش لك نم ركسأ امو» : ظفل يفو .« بارش لك نم ركسملاو . اهريثكو « اهليلق اهنيعل

 . ةمربش نبا ثيدح نم باوصلاب ىلوأ اذه : لاقو

 انثدح «يريمحلا نايفس وبأ انثدح «برح نب دمحم انثدح : «هدنسم» يف رازبلا هاورو

 ‹ رعسم نوع نبا نع هاورو « دادش نب هللا دبع نع «يبهذلا رامع نع « ةمربش نبا نع « ماشه

 نبا نع دادش نبا نع يبهذلا رامع نع ةمربش نبأ نع هاور ملعيالو ‹ كيرشو « يروشلاوأ

 نب دمحم دنع الإ ثيدحلا اذه نكي ملو . نايفس وب الإ ميشه نعالو « ميشهالإ سابع

 انثدح «دواد وبأ انثدح «يئاطلا بلاط وبأ مرجأ نب ديز انثدح « ةقث اًيطساو ناكو «برح

 . هركذف :دادش نبا هللا دبع نع «نوع يبأ نع « رعسم نع « ةبعش

 نع « ةملس يبأ نع « نايفس انثدح «ميكح يبأ نب ديزي انثدح « روصنم نب دمحأ انثدح

 ةعامج هاور دقو .(ركسملاو» : لوقي ةبعشو : لاق «سابع نبا نع « دادش نبا نع « نوع يبأ

 اذه الإ ادنسم اًقيدح رعسم نع يروثلا ىور ملعن الو رعسم ةياور ىلع انرصتقاف نوع يبأ نع
 سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع « نوع يبأ نع «همجعم» يف يناربطلا هجرخأو «ثيدحلا

 . بارش لك نم ركسملاو «ريثكلاو « اهنم ليلقلا اهنيعل رمخلا تمرح : اًقوقوم

 يف ميعن وبأ هجرخأو « هوحن اعوفرم : سابع نبا نع « بيسملا نب ديعس نع هجرحخأو

 رعسم نع هاور دقو « هب نوع يبأ نع . رعسم نع ىيحي نب دالق نع رعسم ةمجرت يف ةيلحلا»

 : ميهاربإو «نايفسو « جاجحلا نب ةبعشو « يروثلا نايفس

 نع ةبعش درفتو « هيي يبنلا نع : لاقف رعسم نع « ةنييع نب نايفس هعفرو « ةنييع انربخأ

 . «بارش لك نم رکسلاو » : لاقف رعسم

 انثدح «رفعج نب دمحم انثدح « لبنح نب دمحأ قيرط نم «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأو

 رمخلا تمرح اغنإ :اًقوقوم سابع نبا نع « دادش نبا نع « نوع يبأ نع «رعسم نع ةبعش
 نع ىور دق هنأل ؛ سابع نبا نع باوصلا وهاذهو : لاق « بارش لك نم ركسلاو « اهنيعل
 ركسأ ام ليلق » : سابع نبا نع «دهاجمو ءاطعو سواط هاورو . « مارح ركسم لك » : ي يبنلا

 . ٩ مارح هریثکو
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 . ءامسألا يف ال ماكحألا يف ليلعتلاو

 نع «نيكد نب لضفلا ميعن وبأ انثدح «ريهز نب دمحأ انثدح « غبصأ نب مساق جرخأو

 ‹ اهنيعل رمخلا تمرح : لاق سابع نبا نع « دادش نب هللا دبع نع « نوع نبأ نع «رعسم

 . بارش لك نم ركسملاو ءريثكلاو « اهنم ليلقلا

 عفانو «كلذك رعسم نع هاورف « نوع نب رفعج ميعن اب عباتو « حيحص : مزح نبا لاق

 - يناربطلا هجرخأو « كلذك نوع نبا نع هاورف - هللا همحر - يروثلا نايفس نع رعسم نع

 . ١ بيذهتلا » ىف - هللا همحر

 نع دنه نب دواد انئدح « ىسيع نب هللا دبع انثدح : ىسرحلا نمس نب دمحم انثدح

 . بارش لك نم ركسلاو « اهنيعل رمخلا هللا مرح : لاق سابع نبا نع «ةمركع

 « ءافعضلا» باتك يف يليقعلا هجرخأ « اًضيأ - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نعاذه يورو

 «يدع نب فسوي انثدح « حرش نب رمع نب دمحأ نب ورمع انثدح «تارفلا نب دمحم ةمجرت يف

 هللا يضر - يلع نع «ثراحŞلا نع « ىعيبسلا قاحسإ يبأ نع «يفوكلا تارفلا نب دمحم انثدح

 ةكم ناطيح نم طئاح ىلإ دنتسا مث اعوبسأ ةورملاو افصلا نيب يب يبنلا فاط : لاق - هنع ىلاعت

 ‹ بطخ لآ نم لجر هيلإ ماقف . هدرو « بطقف «هقاذف ذيبن نم ةبعقب يتأف «؟ ةبرش له : لاق

 : لاق مث « برش مث ءاملا هيلع بصف : لاق . ةكم لهأ بارش اذه هيب هللا لوسر اي : لاقف

 . « بارش لك نم ركسلاو « اهنيعب رمخلا تمرح

 نع لقنو . ءيشب سيل : هيف لاق هنآ نيعم نب ىيحي نع لقنو « تارفلا نب دمحم هلعأو

 . هيلع عباتي ال : يليقعلا لاقو « ثيدحلا ركنم : لاق هنآ يراخبلا

 «ثراحلا نع قاحسإ ىبأ نع ىنافطعلا رشب نب نمحرلا دبع نع اًضيأ ىليقعلا هجرخأو

 عادولا ةجح ماع ةبرشألا نع يئ هللا لوسر تلأس : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نع

 . «بارش لك نم ركسلاو « اهنيعب رمخلا هللا مرح» :لاقف

 اذه ىورياغنإ ظوفحم ريغ هثيدحو . ببسلاو ةياورلا ىف لوهجم اذه : نمحرلا دبع لاقو

 همحر - يعفاشلا هيلإ بهذ ام ينعي مسالا ةيدعتلل ليلعت هنألو يأ ؛ هلوق يف سابع نبا نع

 : هلوقب هيلإ راشأ ماكحألا يف الإ نوكي ال ليلعتلا نأل حصي الف ءمسالا ةيدعتل ليلعت : -هللا

 يف نوكي ال «ماكحألا يف ةيدعتلل ليلعتلا نوكي يأ :ش ( ءامسألا يف ال ماكحألا يف ليلعتلاو ) :م

 ىمسملا فيرعت اهنم دوقعملا نوكي صاخشألاو نايعألل ةعرضوملا ءامسألا نأل ؛ ءامسأللا

 . ةيدعتلا نكي الف ‹ ءيشلا نم فصولا كلذ قتيقحت ال «مسالا كلذب هراضحإو

 ًارمخ یمسم ةرماخم لک نأ ىلع لدی ال نکلو ‹لقعلا هترماخمل هب يمس رمخلا نأ بهو
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 هنأ : سماخلاو . انيب ام ىلع ةيعطقلا لئالدلاب اهتوبشل لوبلاك ةظيلغ ةساجن ةسجن اهن : عبارلاو

 ال ىتح ملسملا قح يف اهموقت طوقسل : سداسلاو . يعطقلا ليلدلا هراكنإل اهلحتسمرفكي

 رعشي موقتلاو « اهناهأ دقف اهسجن امل ىلاعت هللا نأل ؛ اهعيب زوجي الو ءاهبصاغو اهفلتم نمضي

 . « اهنمل لكأو اهعيب مرح اهبرش مرح يذلا نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو . اهنزعب

 (اهنأ) :م : عبارلا عضوملا يأ :ش (عبارلاو) :م ىنعملا يف توافتلا عم ةيدعت هنألو لبق نم رمامك

 ىلإ هب راشأ :ش ( انيب ام ىلع ةيعطقلا لئالدلاب اهتوبشل لوبلاك ةظيلغ ةساجن ةسجن) :م رمخلا يأ :ش
 هنأ) :م سماخلا عضوملا يأ :ش (سماخلاو) :م « حوفسملا مدلاو لوبلاك ناكف اًسجر هامس : هلوق

 كلذكو «باتكلا وهو :ش (يعطقلا ليلدلا هراكنإل) :م رمخلا لحتسم يأ :ش ( اهلحتسم رفكي

 اهموقت طوقسل) :م سداسلا عضوملا يأ :ش (سداسلاو) :م عامجإلا كلذكو « ةروهشملا ثيداحألا

 ىلع لدي ال اهفالتإ يف نامضلا مدع : اولاق « عامجإلاب :ش ( اهفلتم نمضي ال ىتح ملسملا قح يف

 هللا يضر - يسخرسلا ةمئألا دجم لاق « اهفالتإ حابي له : اوفلتخا كلذكف « اهفالتإ ةحابإ

 تناك نأب « حيحص ضرغل الإ فالتإلا حابي ال هنأ: حصألاو « حابي: ليقو : - هنع ىلاعت

 اهئاقب يفو « ةكولم اهنإف عابي ال حلاص دنع تناك ول ىتح هدنع تكرت ول ابلاغ اهبرشي برشلا
 نم اًضيأ اهبصاغ نمضي الو يأ :ش ( اهبصاغو) :م . يبوبحلملا هركذ اذك . ليلختلا وهو ةدئاف

 ىنعم نأل :ش ( اهتزعب رعشي موقتلاو « اهناهأ دقف اهسجن ال ىلاعت هللا نأل ؛ اهعيب زوجي الو) :م ملسم
 نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو) :م هتدامب وأ « هنيعب هؤاقبإ بجي ام هنإ يأ موقتم ءيشلا نأ انلوق

 نب نمحرلا دبع نع ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( « اهنمث لكأو اهعيب مرح اهبرش مرح يذلا
 نإ - : امهنع هللا يضر - سابع نبا لاقف ؟ بنعلا نم لمعي امع سابع نبا تلأس : لاق «ةلعو

 « ؟ اهبرش مرح هللا نأ تملع له » : يي هللا لوسر لاقف « رمح ةيوار ةي يبنلا ىلإ ىدهأ الجر

 ‹ءاهعيہب هترمآ : لاقف .٤؟ هترراس مب» : ئ هللا لوسر هل لاقف . ناسنإ هراسف : لاق ءال : لاق

 . اهيف ام بهذ ىتح ةدازملا حتفف : لاق « « اهعيب مرحو « اهبرش مرح هللا نإ » : لاقف

 هللا لوسر عمس هنأ : - هنع هللا يضر - رباج نع « ءاطع نع ملسمو «يراخبلا جرخأو

 . « مانصألاو « ريزنخلاو « ةنيملاو « رمخلا عيب مرح هلوسرو هللا نإ : ةكمب لوقي وهو حتفلا ماع ةَ

 « دولجلا اهب نهديو ‹«نفسلا اهب ىلطي هنإف ةتيملا موحش تيأرأ : م هللا لوسراي : ليقف

 مهيلع تمرح «دوهيلا هللا لتاق» : لاق مث «٠ مارح وه . ال :لاقف . ؟ سانلا اهب حبصتسيو

 ۰ . ( اهنمث اولكأو ‹ اهوعابف اهولمجف « موحشلا

 رمخلا يف لحني ناك هنأ هربخآ هابأ نأ « ناسيك نب عفان نع « «هدنسم» يف دمحأ جرخآو

 لوسر ىتأف «ةراجتلا اهب ديري رمخ قاقز هعمو « ماشلا يف لبقأ هنأو « ةي هللا لوسر نمز يف
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 هل ناك نمو . اهب نضتو اهيلإ ليمت عابطلا نأل ؛ لام هنأ حصألاو « اهتيلام طوقس يف اوفلتخاو

 عيب نم هنأل ؛ هیدؤي نأ نویدملل الو « هذخأي نآ هل لحي ال رمخ نمث هافوأف نيد ملسم ىلع

 نيدلا ناك ولو . ةتيلا عيب يف امك هيف اوفلتخا ام بسح ىلع ةنامأ وأ هدي يف بصغ وهو .لطاب

 . زئاج مهنيب اميف اهعيب نأل ؛ هيفوتسي بلاطلا ملسملاو « رمخلا نمث نم هيدؤي هنإف « يمذ ىلع
 . مارح سجنلاب عافتنالا نأل ؛ اهب عافتنالا ةمرح : عباسلاو

 ناسيك اي ١ : 5 هللا لوسر لاقف «؟ديج بارشب تیتآ ينإ ‹ ي هللا لوسر اي : لاقف يب هللا

 قلطناف . « اهتمت مرحو « تمرح اهنإ» : لاق ؟ هللا لوسر اي اهعيبأفأ : لاق . « كدعب تمرح اهنإ
 . اهقرهأف اهلج رأب ذخأف قاقزلا ىلإ ناسيك

 ناك هنأ : يرادلا ميت نع « بشوح نب رشب نع « رفعج نب ديمحلا دبع نع اًضيأ جرخأو
 ال هللا لوس ر هآر املف ؛ اهب ءاج «رمخلا جرحت هللا لزنأ املف رمح ةيوار ماع لك يدهي

 . ؟اهنمثب عفتنأو « اهعيبأ الفأ لي هللا لوسر اي : لاق «؟ تمرح دق اهنأ ترعشأ » : لاق . كحض

 . ( اهنمو « رمخلا مرح هللا نإ ١ : لاق

 حصاألاو) :م رمخلا ةيلام طوقس يف ءاملعلا فلتخا يأ :ش ( اهتيلام طوقس يف اوفلتخاو ) :م

 ةقيقح وهاذهو « اهب لخبت يأ :ش ( اهب نضتو اهيلإ ليمت عابطلا نأل) :م موقتم ريغ :ش (لام هنأ
 . (رمخ نمئ هافوأف نيد ملسم ىلع هل ناک نمو) :م لاما

 ؛هیدؤي نآ نویدملل الو « هذخاي نأ هل لحي ال ) :م رمخ نمث نم هافوأف : خسنلا ضعب يفو :ش

 يف بصغ وهو) :م ًالطاب ناف « عيبم رمخل ا نألو ؛ ًالطاب ناک اإ هدنع :ش ( لطاب عیب نمٹ هنأل

 ريغب هذخأ هنأل : يعذربلا ديعس يبأ لوق ىلعو « هدي يف بصغ نمثلا اذه يأ :ش ( ةنامأ وأ هدي

 ىلع) :م هبحاص ىضرب هذخأ هنأل : يسيواوطلا دمحأ رصن يبأ بهذم ىلع [امأ] « عرشلا نذإ

 عجري :ش ( ةتيملا عيب يف امك ) :م هانركذ ام ىلع لطابلا عيبلا نمث يف يأ :ش ( هيف اوفلتخا ام بسح

 . لطاب عيب نمث هنأل : هلوق ىلإ
 اميف اهعيب نأل ؛ هيفوتسي بلاطلا ملسملاو « رمخلا نمث نم هيدؤي هنإف يمذ ىلع نيدلا ناك ولو ) :م

 عضوملا يأ :ش (عباسلاو) :م هدنع زئاج اهعيبو « رفاكلا قح يف موقتم لام اهنأل :ش ( زئاج مهنيب

 (مارح سجنلاب عافتنالا نأل ؛ اهب عافتنالا ةمرح) :م عباسلا

 ‹باودلا يقسو « ناقتحالاب يوادتلا عافتنالا ةمرحب ديري : ةيانعلا» بحاص لاق :ش

 نكلو . ةعيرشلا جات نم يكاكلاو . يكاكلا مالك نم اذهذخأ :تلق . ليلحإلا يف راطقإلاو

 يف اهلامعتسا زوجي ال لب « مكحت اهب صيصختلاو « ةثالثلا هذه نم معأ عافتنالا ةمرح : هلوق

 زوجي الو « اهريغو ةقيقحب يوادتلا اذكو « اهب طاقسإلا زوجي الو « امهوحنو بيط وأ نهد
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 اهنم ركسي مل نإو اهبراش دحي نأ : نماشلاو . بارتقا هب عافتنالا يفو ‹ بانتجالا بجاو هنألو

 ‹ هودلجاف داع نإف ‹ هودلجاف داع نإف ‹ هودلجاف رمخلا برش نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 . « هولتقاف داع نإف

 نإف « اهمحل يف رثؤي مل هنأل اهمحل لكأ هتعاس نم تحبذف ةاش ىقس نإف « باودللاهيقس

 ًارهش سہحی « ًالبإ ناک نإف « اهقلح نم رمخلا حیر دجوی لاحب تراصو « رمخلا برش تداتعا
 ةجاجدلاو « مايأ ةرشع سبحي ةاش ناك نإو « اًموي نيرشع سبحي ارقب ناك نإو «لكؤي مث
 تخبطف تلسغ نإف «لوب اهيف بص ول امك « لكؤي مل « ةطنح يف بص نإف . مايأ ةثالث سبحت

 . ةساجنلا لاوزل اهمعطو « رمخلا حير دجوي مل اذإ اهلكأ لح

 . ؟ لسغلاب رهطت له تخفتنا نإف « خفتنت ملاذإ اذه : اولاق

 لوق ىلعو . ةرم لك يف تففجو تارم ثالث تلسغ اذإ رهطت : فسوي يبأ لوق ىلع

 لك يف دربتو « رهاط ءا تارم ثالث ىلغت : فسوي يبأ لوق ىلعو . ادبأ رهطت مل : دمحم

 نألو يأ :ش (باتتجالا بجاو هنألو) :م « (ريغصلا عماجلا حرش» يف ناخ يضاق هركذ اذك . ةرم

 . صنلا فالخ وهو :ش (بارتقا هب عافتنالا يفو) :م امارح هنوكل صنلاب بانتجالا بجاو رمخلا

 نم يأ :ش ( اهنم ركسي مل نإو اهبراش دحي نأ) :م نماشلا عضوملا يأ :ش ( نماشلاو) :م

 برش نم »: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م ركسلا هيف طرتشي الف « اهنيعل اهتمرح نأل ؛رمحلا

 . ٩( هولتقاف داع نإف ‹ هودلجاف داع نإف « هودلجاف داع نإف ‹ هودلجاف رمخلا

 هللا لوسر لاق « ةيواعم نع « حلاص يبآ نع ‹« مصاع نعدواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش

 : ٩ «هولتقاف اوبرش نإ مث « مهودلجاف اوبرش نإ مث ‹ مهودلجاف رمخل ا اوبرش اذإ ١ : ب

 هللا لوسر نأ رمع نبا نع ‹ عفان نع «دیزی نب دیمح نع « دامح انڻدح « یسوم انثدح

 . «هولتقاف اهبرش نإ » : ةسماخلا يف لاق هبسحأو : لاق « ىنعملا اذهب لاق ةي

 نع « نمحرلا دبع نب ثراحلا نع < بئذ يبا نبا نع ًضيأ يئاسنلاو ‹« دواد وبأ یورو

 نإ » : لاق لَك هللا لوسر نأ - هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ نع « - هنع هللا يضر - ةملس يبأ

 . ٤ هقنع اوبرضاف ةعبارلا داع نإف « هودلجاف ركس نإ مث « هودلجاف رکس نإ مث « هودلجاف رکس

 ةعبارلا يف داع نإف » : لاقو ءهيبأ نع ةملس ىبأ نب رمع ثيدح اذكو : دواد وبأ لاقو

 ٤. دودحلا » -رمخلا برش يق عباتتاذإ : باب )٤٤۸۲( دواد وبآ هاور : حیحص (۱)

 . (CEEAT دواد وبآ هاور : حیحص (۲)

 . ٩ )٤٤۸٤( دودا يف دواد وبآ هاور : حبحص (۳)
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 ءاعورشم دلجلا يقبف خستنا دق لتقلا مكح نأ الإ

 نإ » : يب يبنلا نع « ةريره يبأ نع ‹ حلاص يبأ نع « لهس ثيدح اذكو . « هقنع اوبرضاف

 ثيدح اذكو . هيب يبنلا نع « رمع نبا نع ميعن يبأ نبا ثيدح اذكو . « مهولتقاف ةعبارلا اوبرش

 . دي يبنلا نع ديرملاو « رمع نب هللا دبع

 « هولتقاف ةعبارلاو « [هودلجاض] ةثلاثلا يف داع نإو » : اًعوفرم ةيواعم نع [. . .] ثيدح يفو

 ...ثالث ناعم ىدحأإب الإ ملسم ءىرما مد لحي ال » : يح هلوقب :ش ( خستنا دق لتقلا مكح نأ الإ) :م

 . ثيدحلا «

 لاق : لاق « بيؤذ نب ةصيبق نع «يرهزلا نع «ةنييع نبأ ثيدح نم يقهيبلا هاورو

 ٠ هولتقاف ةعبارلا يف برش اذإ مث « هودلجاف برش اذإ مث « هودلجاف رمخلا برش نم » : يَ هللا لوسر

 لتقلا عفرف هدلجف ةعبارلا يف هب يأ مث « هدلجف هب يتأ مث « هدلجف رمخلا برش دق لجرب يتأف
 . صخر تناكو «سانلا نع

 وأ ةثلاثلا دعب يرهزلا يردي ال « هولتقاف برش نإف ١ : هيفو « نايفس نع يعفاشلا هاورو

 نب دمحم ثيدح نم اًضيأ يورو . ةصحخر تراصو « لتقلا عضوو : هرخآ يف لاقو . ةعبارلا

 نإف ‹ هودلجاف رمخلا برش اذإ» : ةي هللا لوسر لاق : لاق « ةصيبق نع « يرهزلا نع « قاحسإ

 : لاقي راصنألا نم لجرب ليي هللا لوسر ىتأف . « هولتقاف داع نإف ‹ هودلجاف داع نإو « هودلجاف داع

 . بجو دق برضلا نآو رخأ دق لتقلا نأ نوملسملا ىأرف « تارم عبرأ هبرضف « ناميعن هل

 دمحم نبرذنمل ا انثدح « ةفوكلاب ظفاحلا مراد يبأ نبا انربخأ : لاقو « مكاحلا ىورو

 نع - هنع هللا يضر- قاحسإ نب دمحم نع « حلاص نب نسحلا انثدح « يبأ انثدح « يسوباقلا

 لوسر دلج : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - رباج نع « ردكنملا نبا نع « ركب يبأ نب هللا دبع

 لتقلا نأو « عقو دق دحلا نأ اًميظع اجرح نوملسملا ىأرف « رمخلا يف تارم عبرأ ناميعن ةي هللا

 « دودحلا باتك يف ىفوتسم هنايب رم دقو «ةروكذملا ثيداحألاب :ش ( اعورشم دلجلا يقبف) :م رخأ

 نإف « هركي : يعفاشلا لاقو .لوبلا برش ول امك هب سأب ال شطعلا فوخل ناسنإ اهبرش نإف
 نإف .دحلا طوقس يف ترثآ برشلا يف ترثآ امك ةرورضلا نأل ؛ دحي مل ةروصلا هذهب اهبرش

 مل ركسف رمخلا برش ىلع هركأ اذإاذكو « ةرورضلا مادعنال دح ركسف ةجاحلا ردق ىلع داز

 ىلإ لخد اذإ هبراش دحي ءاوس ءاملا ناك وأ « لقأ ءا لا ناك نإف ءرمخل اب ءاملا طلح اذإ امأف دحي

 . ركس اذإ الإ هبراش دحي الف ءاملل ةبلغلا ناك نإو . هفوج

 حیحص هداتسإو )٤٤۸٥( دواد وب هاور (۱)
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 ‹ - مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإ داقعنا هيلعو

 ىلع يأ :ش ( - مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإ دقعنا هيلعو) :م « يواحطلا حرش» يف اذك

 دقعنا دلجلا ىلعو يأ : لاقي نأ باوصلاو . يكاكلا هلاق اذك . اهليلق برشب دحيو « مارح اهنأ

 : هلوق وهو بيرق نم يضق اميف اهيرحت ىلع عامجإلا داقعنا نيب نأل ؛ ةباحصلا نم عامجإلا
 امو : يكاكلا لاق . عامجإلا دقعنا هيلعو « رمخل ا مرح هيب يبنلا نأ ةرتاوتملا ةنسلا تءاج دقو

 . اهلحب اولاق مهنأب « مهس نب لدح نباو « برکي دعم نب ورمعو « نوعظم نب ةمادق نع يكح

 نوعظم نب ورمعو ء«نوعظم نب ةمادق نأ : سابع نبا ىلإ هدانسإب يناجزوجلا ىور دقف
 سيل # : لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نإ : لاقف . كلذ ىلع كلمح ام : رمع هل لاقو « رمخلا برش

 لاقف « ردب لهأ نم نيلوألا نيرجاهملاب يتأو ( اومعط اميف حانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع

 نيضاملل ارذع هللا لزنأ اغنإ : لاقف . هبجأ : سابع نبال لاقف . اوتكسف . لجرلا اوبيجأ : رمع

 - يلع لاقف . اهيف دلجلا نع - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع لأس مث . مرحت نأ لبق اهبرش نمل

 . ةدلج نينامث نيرتفملا دح هيلعف «ىرتفا ىذه اذإو « ىذه برش اذإ - هنع ىلاعت هللا يضر

 . ليوأتلا تأطخأ : لاقف « نينامث - هنع یلاعت هللا يضر - رمع هدلجف

 «رمخلا متبرش : نايفس يبأ نب ديزي مهل لاقف « ماشلاب رمخلااوبرش اًسانآ نأ يورو

 - رمع ىلإ مهيف بتكف . ةيآلا 4 ... اونمآ نيذلا ىلع سيل # : ىلاعتو هناحبس هلوقب «معن :اولاق

 مهب ثعبف . هللا دابع اونتفي الئل اعيرس يلإ مهشعبا نأ : رمع بتكف « - هنع ىلاعت هللا يضر

 ىرآ : لاقف . ؟یرت ام : - هنع یلاعت هللا يضر- يلعل لاقف - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع ىلإ

 .نينامث مهودلجاف مارح اهنأ اومعز نإو «مهلتقاف هللا نيد يف اوعرش « لالح اهنأ اومعز نإ

 . ىهتنا . عامجإلا دقعناف اهيرحت ىلإ اوعجرو . نينامث - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع مهدلجف

 ءالؤهو .ةروهشملا ننسلاو « باتكلاب كلذ لبق ناك رمخلا رحت ىلع عامجإللا داقعنا :تلق

 اذهلف . ليوأتلا اذه يف نيئطخم مهنوك عم ةروكذمل ا ةيآلاب نيلوأتم رمخلا اوبرش امنإ مهركذ نيذلا

 - ةباحصلل نيفلاخم اونوكي ملو . ليوأتلا تأطخأ : ةمادقل - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع لاق

 هتني مل ربخلا اذه نأ ىلع مهيلع دحلا ةماقإ تقو عامجإلا نوكي ىتح - مهنع ىلاعت هللا يضر

 ‹ حيلف نب ىيحي انثدح « ريفع نب ديعس قيرط نم «هننس» يف يقهيبلا هاور دقو . ةحضصلا ىلإ

 نأ »:- امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع « ةمركع نع « ديز نب روث نع « دمحم ذخأ

 . ٠ -يصعلاو « لاعنلاو « يديألاب ينعي - ايب هللا لوسر دهع ىلع نوبرضي اوناك بارشلا

 ةمركع نع يليدلا نب روث نع ١( ٤ص) دودحلا يف ينطقرادلاو (۳۷۵ )٤/ دودحلا يف مکاحلا هاور : حیحص (۱)

 . سابع نبا نع
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 ال ةمرحلا توبث نم عنملل هنأل ؛ اهيف رثؤي ال خبطلا نأ : عساتلاو دودحلا يف هانركذ ام هریدقتو

 ؛ اولا ام یلع هنم رکسی مل ام هیف دح ال هنآ الإ اهتوبث دعب اهعفرل

 . ليك هللا لوسر دهع يف مهنم رثكأ - هنع ىلاعت هللا يضر - ركب يبأ ةفالخ يف اوناكو

 وبأ ناكف ‹ ئ هللا لوسر دهع ىلع نوبرضي ناک ام وحن يضارتفا ادح مهلانضرف ول : لاقف

 . يفوت ىتح نيعبرأ مهدلجي - هنع ىلاعت هللا يضر - ركب

 نم لجرب يتأ ىتح نيعبرأ مهدلجي مهدعب نم - هنع یلاعت هللا يضر - رمع ناک مث

 . هللا باتك كنيبو ينيب ينودلجت مل : لاقف « دلجي نأ هب رمأف «برش دق نيلوألا نيرجاهلا
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىلع سيل # : لاقف . كدلجأ ال ينأ دجت هللا باتك يأ يفو :لاق

 . دهاشملاو « قدنخلاو .دحأو «اردب ل هللا لوسر عم تدهش . ةيآلا € ... اومعط اميف حانج

 يضر - سابع نبا لاقف . ؟ لوقی ام هيلع نودرت الأ : - هنع یلاعت هللا يضر - رمع لاقف

 :لوقي هنأل ؛ نيقابلا ىلع ةجحو « نيضاملل اًرذع تلزنأ تايآلا ءالؤه نإ : - امهنع ىلاعت هللا

 اولمعو « اونمآ نيذلا نم ناك نإف 4 سجر مالزألاو باصنألاو رسيماو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ىلاعت هللا يضر - رمع لاقف . رمخلا برشي نأ ىهن دق هللا نإف « اونسحأو اوقتا مث تاحلاصلا

 اذإو «ركس برش اذإ هنآ یرن : - هنع یلاعت هللا يضر - يلع لاقف .؟ نورت اذامف : - هنع

 -هنع ىلاعت هللا يضر - رمع رمأف . ةدلج نونامث يرتفملا ىلعو « ىرتفا ىذه اذإو « ىذه ركس

 . نونامث دلجف

 . حيلف نبا فرعأ ال : «هرصتخم» يف يبهذلا لاقو

 . دودحلا باتك يف هانركذ دلجلا ريدقتو « يأ :ش (دودحلا يف هانركذ ام هريدقتو) :م

 راص نأ دعب رمخلا يف يأ :ش (اهيف رثؤي ال خبطلا نأ ) :م عساتلا عضوملا يأ :ش (عساتلاو) :م
 اهعفرل ال ةمرحلا توبث نم عنملل هنأل) :م لحي ال هاثلث بهذ ىتح تخبط اذإ رمخلا نأ ينعي . ارمخ

 «مارح رمخلاو راكسإلا ةفص ةلازإ يف خبطلا رثأ نأل اهتوبث دعب ةمرحلا عفرل يأ :ش ( اهتوبث دعب

 . اهراكسإل ال اهنيعب دحلل بجومو

 م ارمخ تيقبام اهنأل ؛ اهبرش لحي « خبطلاب اهترارح تلاز ول : ليق : «ةينقلا» يفو

 ملام رمخلا نم خوبطملا يف دحي ال نأشلا نأ الإ يأ :ش ( هنم رکسی ملام هيف دحیال هنآ الإ)

 هنأ ركذي مل -هللا همحر - ادمحم نأل اذكه لاق اغإو . خئاشملا يأ :ش (اولاق ام ىلع) :م . ركسي

 . ركسي ملو خبطلا دعب برش اذإ

 : ةغل رمخلا نإف « ةغل رمخب سيل هنأل بجيل :اولاق مث .دحلا بجي : ليق : اولاق مث
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 و ‹ اهلیلخت زاوج :رشاعلاو . خبط دق اذهو .هانركذ امل ةصاخ ءينلا يف ذ ليلقلاب دحلا نأل

 ااو رشا يف مالکلا ره اذه هللا اش نإ دعب نره وکو هلا حس يعفاشلل اًقالخ

 . فصنملاو قزابلا ىمسيو ‹ ةخبط ىندأ خوبطملا وهو هيثلث نم لقآ بهذي ىتح خبط اذإ ريصعلا

 ءينلا يف ليلقلاب دحلا نأل) :م : هلوقب هيلإ راشأ ءينب سيلو « خوبطم اذهو « بنعلا ءام نم ءينلا

 . اخوبطم راص يأ :ش (خبط دق اذهو « هانركذ امل ةصاخ

 بجوي هنأل صللاب اريثك وأ ناك ًاليلق هنم برش نم دحي : یسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 . رمخلا ليلق ىف دحلا

 يأ :ش (هيفو) :م رمخلا ليلخت زاوج يف رشاعلا عضوملا يأ :ش ( اهليلخت زاوج :رشاعلاو) :م

 رخآ يف ينعي :ش ( هللا ءاش نإ دعب نم هركذنسو - هللا همحر - يعفاشلل اًتالخ) :م عضوملا اذه يفو

 . بابلااذه

 ماكحأ يف مالكلا وه عضوملا اذه ىلإ هانركذ يذلا ينعي :ش (رمخلا يف مالكلا وه اذه) :م

 ةمرحلملا ةبرشألا : هلوق اهب لصف دقو . رمخلا امأ هلوق ىلع فطع اذه :ش (ريصعلا امأو) :م رمخلا

 . لامجإلا دعب نوكي ليصفتلا نأل ؛ ةعبرأ

 نع -امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا لئس امكو . يسرافلاب هداب بيرعت ةبرعم ةملك

 قزابلا نكي مل نإ : «قئافلا» يف اذك . مارح وهف ركسأ امو . قزابلا دمحم قبس : لاقف ؛ قزابلا

 . م هللا لوسر دهع يف

 . «برغملا» يف هريغو قزابلا يف هلوق قبس : هانعم نوكي نأ زوجيو

 . اديدش راصف هخبط ىندآ خبط بنع ریصع قزابلا لب . فیعض اذه

 نم لقأ بهاذلا ىمسي يأ « قزابلا : هلوق ىلع اًفطع بصنلاب زوجي :ش (فصنم او) :م

 ءرمخلا : يهو ةعبرأ ىلع ةمرحملا ةبرشألا رصح دق هنأ : اًضيأو ‹« فصنملاو « قزابلا : نيثلثلا

 . بيبزلا عيقنو « رمتلا عيقنو « نيثلثلا نم لقآ بهاذلا ريصعلاو

 فصنملا زوجيو « ةسمخ ةمرحلا ةبرشألا نوكت نأ مزلي « قزابلا ريغ فصنملا ناك ولو

 لعج اذهلو .هريغ وأ اًفصنم نوكي نأ معأ هنأل ؛ نيثلثلا نم لقأ بهاذلا نم عون هنأل عفرلاب

 ۽ بنعلا نم اختي يذلا مآ : لاق ثيح امسق فصنلاو ء امسق قزابلا هداز رهارحخ مالسإلا خيش

 يروه ماو «جيجنلاو ؛ ثلطلاو ء فنار ٠ قزاباو ٠ رمل  ةحس :.اولاق: بطرلاو

 . يفسوي ابأ يمسو « يديمحلاو
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 دتشا اذإ وأ ‹ دبزلاب فذقو دتشاو « يلغ اذإ اندنع مارح كلذ لكف ‹ خبطلاب هفصن بهذ ام وهو

 . فالتخألا ىلع

 . ؟ هجوأ امهيأ :تلق نإف

 ام وهو) :م اًضيأ لاقي اًبوصنم ناك ول هنأل ؛ اًظفل هجوأاذهو . ىنعم هجوأ لوألا :تلق

 :ش (اندنع مارح كلذ لكف) :م . خبطلاب هفصن بهذ يذلا وه فصنملا يآ :ش ( خبطلاب هفصن بهذ

 وأ) :م ةفينح يبأ بهذم ىلع :ش (دبزلاب فذقو دتشاو يلغ اذإ) :م نكلو . ريثكلاو « ليلقلا ينعي

 (فالتخالا ىلع) :م هلوقب كلذ ىلإ راشأ امهبهذم ىلع دبزلاب فذق ريغ نم ينعي :ش (دتشا اذإ

 نم هداز رهاوخ هركذ ام نيبت مث . دبزلاب فذقلا طارتشا يف هيبحاصو ةفينح يب نيب روكذملا :ش
 : بنعلا نم لمعي ام عاونأ

 . هنايب رم دقو : رمخلا : لوألا

 فذقو ‹دتشاو « الغاذإف «اولح مادام هبرش لالح هنأ همكحف : قزابلا : يناشلاو

 باحصأ اذکو ‹رشب دنعو . ءاملعلا ةماعو « انئاملع لوق يف هريثكو « هليلق مرحي هنإف «دبزلاب

 الو ‹ هلحتسم رفکی الو « هبراش قسفیالو « هبرش لحي : مهریغو « يناهفصألاو « رهاوظلا
 . ةظيلغ هتساجنو « ةرطق برش اذإ دحي : يعفاشلا دنعو . هنم ركسي ملام : اندنعو . هبراش دحي

 هتحابإ يف رابخألا ضراعتل امهيبهذم ىلع ةفيفخ نوكت نأ يغبني : مالسإلا خيش لاقو

 . هتمرحو

 لحي اولح ماد امف « هفصن يقب ىتح بنعلا ءين نم خبط يذلا وهو : فصنملا : ثلاثلاو

 . رهاظلا لهأو « رشبل اًقالخ اندنع هبرش لحي ال « دبزلاب فذقو « دتشاو الغ اذإو « هبرش

 . همكح ءيجيسو « ثلا : عبارلاو

 ريصعلا وه : يبعكلا ةفينح وبأ مامإلا لاقف ‹ هريسفت يف اوفلتخاو : ججبتملا : سماخلاو

 نم لقأ ريصعلا نم بهاذلا نوكيف هشلث يقبو « هاثلث بهذ ىتح خبطو ءءاملا هيف بص يذلا

 انئاملع دنع هريثکو « هليلق هبرش لحي ال دتشاو الغ اذإو « هبرش لحي اولح ماد امل هنأو « نيثلثلا

 هنإف دتشي ىتح كرتيو « ثلث ا ىلع ءاملا بصي نأ وهو ديمحلا جيجبتلا : مهضعب لاقو

 - هللا همحر - فسوي ابأ ىمسيو . حصألا وهو : هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاق . هبرش لحي

 امدعب فسوي يبأو « - هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع هتحابإل طرتشي لهو « هلمعتسي اريثك ناک

 . هيف خئاشملا فلتخا « ؟هخبط ىف وأ « هيف ءاملا بص
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 هنآ: الو .رمخب سيلو بيط بورشم هنأل ؛ ةلزتعملا ضعب لوق وهو . حابم هنإ : يعازوألا لاقو

 . هب قلعتملا داسفلل اًعفد هبرش مرحيف قاسفلا هيلع عمتجي اذهلو « برطم ذلم قيقر

 ةخبط ىندأ طرتشي : لوقي لضفلا نب دمحم ركب وبأ مامإلا خيشلا ناك : مالسإلا خيش لاق

 . طرتشی

 يبأ دنع ركسلا نود ام دتشاو « الغ اذإاذكو . اًولح مادام هبرش لحي هنأ : همكح نمو

 . - هللا امهمحر - فسوي يبأو « ةفيثح

 همحر - يعفاشلل اًقالخ ةرطق برش اذإ دحي الو ‹ كلذ ىلع دحيو ‹ هنم ركسلا لحي الو

 . - هللا

 ىلإ ةبسن يعازوألا ماشلا لهأ مامإ « ورمع نب نمحرلا دبع وهو :ش ( :يعازوألا لاقو) :م

 نطب : ليقو . نادمه نم نطب يعازوألا : ةمثيخ يبأ نبا لاقو . یتش لئابق نم يهو : عازوأ

 . هبرش حابي هيلث نم لقأ بهذ ىتح خبط يذلا ريصعلا يأ :ش ( حابم هنإ) :م

 اًضيأ رهاظلا باحصأ لوق وهو « يسيرملا رشب : وهو :ش ( ةلزتعملا ضعب لوق وهو) :م
 . هريغو يناهفصألا دوادك

 هنأل ةروص :ش (رمخب سيلو) :م عبطلا هبيطتسي ام بيطلا ذإ :ش (بيط بورشم هنأل) :م

 : -هنع ىلاعت هللا يضر - رمع لاقاذهلو . ةرماخلملا نم قتشم رمخلا نأل ؛ ىنعم الو ٠ ءيڏ

 . ىنعملا ثيح نم ارمخ نوكيف لقعلا رماخي هنإف ءركسملا حدقلا فالخب « لقعلا رماخي ام رمخلا

 ‹«سيدلاو «ثلمملا نع هب زرتحاو « قيقر روكذملا ريصعلا نأ يأ :ش (قيقر هنأ : انلو) :م

 وعديف بارطإلا نم :ش (برطم) :م ةذللا بناج هنأ هب دارأ ذاذلإلا نم :ش (ذلم) :م ناظيلغ امهنإف

 . هريثك ىلإ هلیلق

 قلعتملا داسفلل اًعفد هبرش مرحيف قاسفلا هيلع عمتجي) :م اًبرطم اذلم هنوكلو يأ :ش (اذهلو) :م

 ‹ ةقيقح رمخب سيل هنأل ؛ ثلث ا فالخب هريثك ىلإ هليلق اعدو « هيلع قاسفلا عمتجا دقو :ش (هب

 ‹ هتظالغل ريثكلا ىلإ وعدي ال هنم ليلقلا برش نإف ءاًبلاغ ةرماخملا ىلإ يدؤي ال هنأل ؛ ىنعم الو

 . هيف فالتخالل هبراش قسفی الو « هتفاثکو

 عم قسفي ثيح ادمع ةيمستلا كورتم لكأ ول ام فالخب عطاق ليلدب هيف ةمرحلا تبي ملو

 ليلدب تبثي مل : ىتم تبثي ملو تبشت ىتم ةمرحلاو . يعطق ليلدب اهتوبشل ةمرحلا يف فالتخالا
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 لاقو ‹ هوركم مارح وهف ‹ بطرلا يآ رمتلا ءام نم ءينلا وهو « ركسلا وهو « رمتلا عيقن امأو

 . 4 اتسح اًقزرو اركس هنم نوذختت # : یلاعت هلوقل حابم هن : هللا دبع نب كيرش

 ‹ نيسلا حتفب :ش (ركسلا وهو) :م ريصعلا امأو : هلوق ىلع فطع :ش ( رمتلا عيقن امأو) :م

 دارملا وهو :خيضفلاو « ذيبنلاو ‹ ركسلا : ةثالث هعاونأ رمتلا نم ذختيامو « اعيمج فاكلاو

 لتبيل اهيف هاقبأ اذإ ةيباخلا يف بيبزلاو « رمتلا عقنأ نم عيقنلاو . قزابلاك مارح هنإو « عيقنلاب

 . عيقنلا بارشلا همهأو « ءاملا يف ةوالحلا هنم جرخيو

 يأ) :م بنعلا ءام نم ءينلا وهو ركسلا وه يذلا عيقنلا يآ :ش ( رمتلا ءام نم ءينلا وهو) م

 ؛ رظن هيف بطرلاب رمتلا : «ةيادهلا بحاص» ريسفت :- هللا همحر - يزارتألا لاق . :ش (بطرلا

 ىمسي ينعي ةلاحم ال بطرلا عقني نأ ىلإ ةجاح الو « اًعيقن ىمسي ءاملا يف عقن اذإ رمتلا نأل
 . اًعيقن 

 . يوقب سيلو « بنعلا عيقن يأ؛ بيبزلا عيقن ةن يف : : لوقي نأ : انه همالک سایقو

 ‹ركسلاال ‹ رمتلا ذيبن همسا رمتلا نم ذختملا بارشلا نأل هلم دبال ريسفتلا اذه :تلق

 ا ا ی ار ی ف ا ال یا

 بهذ هنأل ؛ بيبزلا يف يعازوألا فالخ ركذ هنأ: لصاحلاو « سمشلاب يناغلا يفو ؛رانلاب

 ال هنأل بطرلا رمتلا نم دارملا نأ ملع « هيف فالخلا ركذي ملو . رمتلا يف تباث ىنعملا اذهو

 مارحلا فدرأ :ش (هوركم مارح وهف) :م رمتلا نم سبايلا يف انفلاخي اغإو « بطرلا يف نوفلاخي

 رمخلا ةمرحو «ةيداهتجا ركسلا ةمرح نأل ؛ رمخلا نم ىندأ هتمرح ةجرد نأ ملعيل هوركللاب

 نم يفوكلا يعخنلا هللا دبع نب باس كيرش يبأ نبا :ش ( هللا دبع نب كيرش لاقو) :م

 يذ يف تبسلا موي ةفوكلاب تامو « ىراخبب هنم ذخأ نمو « - هللا همحر - ةفينح يبأ باحصأ

 نيسمخو ةنس طساوب ءاضقلا ىلوت « ةعباتم ملسم هل یورو« ةئامو نيعبسو عبس ةنس ةدعقلا

 ' كلذ دعب ةفوکلا یلوت مث ةئامو
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 «- مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإ انلو . ققحتي ال مرحملاب وهو هب انيلع نتما

 تارمث نم مكيقسي يأ اتسح اًقزرو اركس نوذختت بانعألاو « ليخنلا تارمث نمو « ةيآلا لوأ

 : نسحلا قزرلاو « رمتلا رمخ وهو : ذيبنلا : ركسلاو . ءاقسإلا ةيفيك نع فشكو نايب اركس

 مكحو . لالح وهام اعرش نسحلا قزرلاو . كلذ ريغو بيبزلاو « رمتلاو « لخلاو « سبدلا

 اتسح اًقزر ركسلا لعجي نأ زوجيو . عانتمالا نايبل ةيآلا نأل ؛ دحاو هيلع فوطعملاو « فوطعملا

 . نسح قزرو ‹ رکس وهام نوذختت : لیق هنأک

 ال مارح اب نانتمالا يأ :ش ( ققحتي ال مرحمل اب وهو ) :م ركسلاب : يأ :ش ( هب انيلع نتما ) :م

 . ركسلا ميرحت ىلع ينعي :ش ( - مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإ انلو ) :م . مكحلا نم ققحتي

 : لاق لئاو يبأ نع ‹ روصنم نع « يروثلا انربخأ « «هفنصم» يف قازرلا دبع ىورو

 . مكیلع مرح امیف مکءافش

 قيرطلا [نم]و ‹ رمتلا نم نوكي ركسلاو : رمعم لاق دازو هب روصنم نع رمعم انربخأ

 . لوألا دنسلاب « همجعم ١ يف يناربطلا ىور . [نع] قازرلا دبع

 ريرج انثدح هب روصنم نع ديمحلا دبع نب ريرج انثدح « (هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 . رمخ ركسلا : هللا دبع لاق : لاق ميهاربإ نع ‹ةريغم نع

 - رمع نبا لاق « ريبج نب ديعس نع «برح نع «ثیل نع « ثایغ نب صفع انٹدح

 .رمخلا : لاقف « ركسلا نع لئس هنأ - امهنع ىلاعت هللا يضر

 نأ : هللاب فلحي هللا دبع ناك : لاق ليذهلا يبأ نب هللا دبع نع « ينطقرادلل «ننسلا» يفو

 . بيبزلاو «رمتلا ركس رمخلا تمرح نيح هناند رسكي نأ اب يبنلا اهب رمأ يتلا.

 نبا نع «نايفس نب رمع نع «سيق نب دوسألا نع نايفس ثيدح نم يقهيبلا ىورو

 . ؟ 4 اتسح اًقزرو ارکس هنم نوذختت :  یلاعتو هناحبس هللا لوق نع لثس هنأ سابع

 . اهترمث نم نسحلا قزرلاو ؛ اهترمث نم مرح ام ركسلا : لاق

 لالح وهف اتسح اًقزر :لاق . اهنم اهنأل رمخلا رحت عم ركسلا كلذ دعب ركسلا هللا مرحف 4 اركس

 . انلألالح هلعجو « هللا هرقأف . كلذ هابشأو ءذيبنلاو برلاو لخلا نم
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 :ليقو .اهلك ةحابم ةبرشألا تناك ذإ ءادتبالا ىلع ةلومحم ةيآلاو . لبق نم هانيور ام هيلع لديو

 . اًتسح اًقزر نوعدتو اركس هنم نوذختت : ملعأ هللاو هانعم . خیبوتلا هب دارآ

 -مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإ ىلع لدي يأ : :ش ( لبق نم هانيور ام هيلع لديو ) :م
 ةلخنلاو ةمركلا ىلإ راشأو . "“ نيترجشلا نيتاه نم رمخلا) : يي هلوق وهو «لبق نم هانيور ام

 نيتاه نم نوكي ام نأ ةمرحلا مكح نايب دارملا نوكيف كلذل ثعب ام هنإف « مئإلا نايب هب اوري ملو

 ءام نم يتلا اذكف .ارمخ دتشاو الغ اذإ بنعلا ءإم نم يتلا مث . ةمرحلا يف ءاوس نيترجشلا
 .رمتلا

 . :ش ( اهلك ةحابم ةبرشألا تناك ذإ ءادتبالا ىلع

 ةروسلا نأل رمخلا رحت لبق ةيآلا تلزن : لتاقم لاق . ةخوسدم ةيآلا نأ ىلإ اذهب راشأ

 ميهاربإ نع « ةريغملا نع « ةبعش ثيدح نم يقهيبلا ىورو «ةنيدملاب رمخلا يرحتو « ةيكم

 الف ةخوسنم تناك اذإف « ةخوسنم يه  اًتسح اًقزرو اركس هنم نوذختت # : نيزر يبأو « يبعشلا

 . هب جاجتحالا زوجي

 خبط اذإ رمتلاو ‹بيبزلاو ‹« بنعلا ريصع وهو ءذيبنلا : ركسلا : ليقو « « فاشكلا» يفو

 هذهب جتحيو . ركسلا دح ىلإ ةفينح يبأ دنع لالح وهو «دتشي ىتح كرتي مث هاثلث بهذ ىتح

 . ةيلا

 ةروكذملا ةيآالاب دارأ يأ ‹ خيبوتلا ةفيرشلا ةيآلاب دارأ يأ :ش ( خيبوتلا هب دارأ : ليقو ) :م

 ينعي :ش ( اتسح اًقزر نوعدتو اركس هنم نوذختت : ملعأ هللاو : هانعم ) :م نانتمالا ال خيبوتلا

 یلاعتو هناحبس هللاو « نوکر تت يأ :اًتسح اًقزر نوعدتو اًمارح ارکس هنم نوذختت مکتهافسب

 . ملعأ

 يذلا وهو ريصعلاو ركسلل ةثالث رمخلا نم «بارشلا نم نوذختيام : «ةريخذلا» يفو

 . ذیبنلاو « اخیضف یمسی

 وهف دبزلاب فذقو دتشا اذإو . اولح ماد ام لالح هنإف «بطرلا باب نم يذلا وهف ركسلا امأ

 «بنذملا رسبلا ءام نم يتلا وهف ‹«خيضفلا امأو ضعبلل اًقالخ حيحصلا وهو « اندنع مارح

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 فالخ هيف ىتأتيو . يلغو دتشا اذإ مارح وهف « بيبزلا ءام نم ءينلا وهو بيبزلا عيقن امأو

 رفكي ال يتلا رمخلا ةمرح نود ةبرشألا هذه ةمرح نأ الإ « لبق نم ىنعملا انيب دقو « يعازوألا

 دحلا بجي "و . ةيعطق رمخلا ةمرحو ةيداهتجا اهتمرح نأل ؛ رمخلا لحتسم رفكيو اهلحتسم

 ‹ ةياور يف ةفيفخ اهتساجلو رمخلا نم ةرطق برشب بجيو .ركسي ىتح اهبرشب

 ءيجيسو « هتوالح جرخيف ءا لا هيلع بصيو « بج يف لعجيورسكب بنذملا رسبلاف
 دبزلاب فذقو دتشا اذإف « اولح مادام لالح هنإف خوضفملا رسبلا نم اجرختسم هنوكلو ًاخيضف

 . ملعلا لهآ رثكأو اندنع مارح وهف

 عيب زوجي : -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع نإف ء«رمخلا ةمرح نود اندنع هتمرح نكلو

 ردق نم رشكأ بوثلا ةباصإب ةالصلا زاوج عني الو « هليلق برشب دحلا بجي الو ءركسلا
 .مهردلا

 دنع لالح هنإف دبزلاب فذقو دتشاو الغو ةخبط ىندأ خبط اذإ « هعيقن وهو رمتلا ذيبن امأو
 دمحم لوق وهو . مارح هنم ركسلاو « يوادتلاو ماعطلا رارمتسال « فسوي يبأو ةفينح يبأ

 . -هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو . هبرش لحي ال : لاقو عجر مث ءألوأ

 نم عبارلا عونلا وهو ‹ رمتلا عيقنامآو : هلوق ىلع فطع :ش ( بيبزلا عيقن امأو ) :م

 هبرش لحي ةخبط ىندآ خبط يذلا وهو « بيبزلا ذيبن هنأل « بيبزلا عيقن ديقو « ةمرحملا ةبرشألا
 وهو ) :م . امهدنع ينيعلا ثلثملاك - هللا امهمحر - فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع ركسلا ىلإ

 . رانلاب ال « هسفنب الغ يأ :ش ( يلغو دتشا اذإ مارح وهف بيبزلا ءام نم ءينلا

 سیلو بيط بورشم هنآ هلیلقت ىلع هفالخ ءيجي يآ :ش ( يعازوألا فالخ هيف یتأتیو ) :م

 : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( لبق نم ىنعملا انيب دقو ) :م « ًاضيأ ةيرهاظلاو كيرش لوق وهو «رمخب

 . هرخآ ىلإ . . برطم « ذلم « قيقر هنإ

 بيبزلا عيقنو «رمتلا عيقنو « فصنملاو «قزابلا ينعي :ش ( ةبرشألا هذه ةمرح نأ الإ ) :م

 هذه ةمرح يأ :ش ( اهتمرح نأل ؛ رمخلا لحتسم رفكيو اهلحتسم رفكي ال يتلا رمخلا ةمرح نود ) :م

 . اهيف فالتخالا مدعل :ش ( ةيعطق رمخلا ةمرحو ةيداهتجا ) :م ةبرشألا

 فالخب :ش ( ركسي ىتح ) :م ةبرشألا هذه برشب يأ :ش ( اهبرشب دحلا بجيالو ) :م

 :ش ( رمخلا نم ةرطق برشب بجيو ) :م : هلوق ىنعم وهو دحلا بجي اهنم ةرطق برشب نإف «رمخل ا
 :ش ( ةياور يف .ةفيفخ ) :م ةبرشألا هذه ةساجن يأ :ش ( اهتساجغو ) :م . انيب امك اهنيعل ةمرحلا نأل

 . ءاملعلا فالتخاو ‹ عطقلا نع ةمرحلا ليلد روصقل
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 يبأ دنع اهفلتم نمضيو اهعيب زوجيو . ةدحاو ةياور ةظيلغ رمخلا ةساجنو . ىرخأ يف ةظيلغو
 . اهموقت طوقسب ةيعطق ةلالد تدهش امو . موقتم لام هنأل ؛ امهيف امهل اًنالخ « هللا همحر ةفينح

 اهلثم ال اهتميق بحي هدنع نأ ريغ ‹ رمخلا فالخب

 م -هللا همحر- فسوي يبأو « - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق سايق وهو : يلضفلا لاق

 - فسوي يبأو « ةفينح يبأ نع ماشه اهاور ىرخأ ةياور يف يآ :ش ( ىرخأ يف ةظيلغو)

 رمخلا ةساجتو) :م . ةساجنلا قح يف قحلأ « ةمرحلا قح يف رمخلاب قحلأ ال هنأل : -هللا امهمحر

 رمخلا ةا ظيلغت نآ ىلع« ةدحاو ةياور هلوقب هنمو . ا :ش (ةدحاو ةياور ةظباغ

 . ؟ اذا ةياور بصن :تلق نإف

 . ةدحاو ةياور كلذ يور : هريدقت « ةيردصملا ىلع :تلق

 يأ :ش ( اهفلتم نمضيو ) :م رمخلا ىوس ةروكذملا ةبرشألا عيب يأ :ش ( اهعيب زوجيو ) :م

 . نيتلأسملا ىلإ عجري :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) :م ةبرشأألا هذه فلتم

 عيبلا يف - هللا امهمحر - دمحمو « فسوي يبأل اًقالخ يأ :ش ( امهيف امهل اًقالخ ) :م

 نأل اذهو . رمخلاك هعيب زوجي الف لوانتلا مرحم ريغ هنأل ؛ ةثالملا تلاق امهلوقبو فالتإلاو

 . اعرش هب اعفتنم نيعلا نوك رابتعاب امهو « موقتلاو ةيلاملا ةفص رابتعاب عيبلا زاوج

 ىلع اًسايق ادساف هعيب ناك اعرش هبرش مرح اذإف «برشلا ىوس بورشملا اذهب ةعفنم الو
 لام ةبرشألا هذه نأل : يآ - هللا همحر- ةفينح يبأ ليلد اذه :ش ( موقتم لام هنأل ) :م رمخلا

 الام هنوك امأ دحاو لك رابتعاب وأ روكذملا رابتعاب وأ لاحلا رابتعاب ريمضلا ريكذتو . موقتم
 : هلوقب هيلإ راشأ هتمرح يف عطقلا مدعلف «اًموقتم هنوك امآو «هيف ةغيصلا نايرجلف

 زوجيف « هبرش ةحابإ يف اوفلتخا سانلا نأل :ش ( اهموقت طوقسب ةيعطق ةلالد تدهش امو ) :م

 لحي ال سجنلا نهدلا نإف « عيبلا ةمرح لوانتلا ةمرح ةرورض نم سيل هنأل اذهو . ثلئم اك هعيب

 . هلوانت مرح نإو زوجي نيقرسلا عيب اذكو « هعيب زوجيو هلوانت

 مايقل «ملسمل تناك اذإ اهفلتم نمضي الو اهعيب زوجي ال ثيح :ش ( رمخلا فالخب ) :م
 ( اهتميق بجي ) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع نأ ريغ ) :م اهموقت طوقسل ليلدلا

 ملسملا فلتأ اذإ امك اهلثم بجي ال يأ :ش ( اهلثم ال ) :م فالتإلا دنع ةبرشألا هذه ةميق يأ :ش

 نم عونم ملسملا نأل لاثمألا تاوذ نم رمخلا تناك نإو « لئم ا ال ةميقلا بجي ثيح يمذلا رمخ

 . اهكلمت
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 هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو . ةمرحم اهنأل هوجولا نم هجوب اهب عفتني الو فرع ام ىلع

 : « ريغصلا عماجملا» يف لاقو . نيثلثلا نود فصنلا نم رثكأ خبطلاب بهاذلا ناك اذإ اهعيب زوجي

 ال نايبلاو ‹ مومعلا اذه ىلع باوجملا اذه : اولاق . هب سأب الف ‹ ةبرشألا نم كلذ ىوس امو

 يبآ دنع لالح ةرذلاو لسعلاو ريعشلاو ةطنحلا نم ذختي ام نأ ىلع صن وهو هريغ يف دجوي

 مئانلا ةلزنمب هنم نارکسلا قالط عقي الو ‹ هنم رکس نإو هدنع هبراش دحی الو « هللا همحر ةفينح

 جنبلاب هلقع بهذ نمو

 نوكي الف مارحلا يف فرصتلا نع عونمم ملسملا نأ فرع امك يأ :ش ( فرع ام ىلع ) :م

 يأ :ش ( اهب عفتني الو ) :م هوركم هنأ الإ ةدهعلا نع جرخي « ىطعأ ول ىتح . لثملا ءاطعإب ارومأم

 نأ ىرت الأ « مارحلاب عافتنالا زوجي الف :ش ( ةمرحم اهنأل هوجولا نم هجوب ) :م ةروكذمل ا ةبرشألاب

 ينطب يف :لاقف «دوعسم نب هللا دبع ىتآ الجر نأ: ةبرشألا باتك حرش يف ركذ مالسإلا خيش

 دقو . مكيلع مرح اميف مكءافش لعجي مل هللا نإ : هللا دبع لاقف « ركسلا يلإ فصوف « ةرفص

 يف نوكت ةيح : ةرفصلا : «بدألا ناويد» يفو « يقهيبلا ةياور يف بيرق نع اذه وحن انركذ

 .نطبلا

 نود فصنلا نم رثكأ خبطلاب بهاذلا ناك اذإ اهعيب زوجي هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو ) :م

 فالخ «عيبلا زاوج فسوي يبأ نع نسحلا هاور ام : «هرصتخم)» يف يخركلا لاق :ش ( نيثلثلا

 . زوجي ال هعيب نأ: هنع روهشملاو « هنع روهشملا

 اذهدروأاغنإ . :ش ( هب سأب الف ةبرشألا نم كلذ ىوس امو : «ريغصلا عماجملا» يف لاقو ) :م

 «رمخلا : يهو « ةمرحملا ةبرشألا ىوس اميف : يأ« هريغ يف دجوي ال هيف روكذملا مومعلا نأ نايبل
 . هبرشب سأب الف : هيثلث نم لقأ خبطلاب بهذ يذلا ريصعلاو «بيبزلا عيقنو «ركسلاو

 باوجلا اذه ) :م :هريغو مالسإلا رخف لثم «ريغصلا عماجلا » حارش لاق يأ :ش ( اولاق ) :م

 ال ):م حيرصتلاو :ش ( نايبلاو ) :م . ةانثتسملا ريغ ةبرشألا عيمج يف ينعي :ش ( مومعلا اذه ىلع

 عماجملا» يف هركذ يذلا يأ :ش ( صن وهو ) :م ريغصلا عماجلا» ريغ يف يأ :ش ( هريغ يف دجوي

 همحر - ةفينح يبأ دنع لالح ةرذلاو لسعلاو ريعشلاو ةطنحلا نم ذختي ام نأ: ىلع ) :م صن « ريغصلا

 اذإ مئانلا يأ :ش ( مئانلا ةلزنمب هنم ناركسلا قالط عقي الو « هنم ركس نإو هدنع هبراش دحي الو « -هللا

 . ءايشألا هذه نم ذختملا نم ناركسلا قالط اذكف « عقي ال هتأرما قلط

 الو ‹ هقالط عقي ال هنإف جنبلاب هلقع بهذ نم ةلزنبو يآ :ش ( جنبلاب هلقع بهذ نمو ) :م

 ملاذإ يجنبلا قالطلا عقي ال اغنإ : - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو . هرارقإ الو « هعيب حصي

 . هقالط عقي: هلكأ ىلع مدقأو ملعاذإ امأ . جنب هنآ ملعي
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 ركذو . -هللا همحر - ةفينح يبأ نع لوقنم ليصفتلا اذه نأ : « طيحملا » بحاص ركذ

 مل نإو مارح جنبلا لكأ : ليقو . عقاو يجنبلا قالط نأو «مارح جنبلا نم ركسلا نأ : اًضيأ

 ‹ جنبلا وه :ليق .ربنعلاو «  «ةيوكلاو « رمخلاو « رسيا نع ىهن ةي هنأ : يور ال ؛ ركسي

 ۰ . ليطلا : ةيوكلاو

 حابم جنبلاو « اينومقسلا ليلق لكأ : « هحرش » يف ةداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 . مارح لقعلا بهذي وأ لتقي ناك اذإ كلذ ىلع داز امو . يوادتلل

 . ؟ جنبلا ام :تلق نلف

 يسراف وهو «لقعلا طلخيو بلسي بح هل تبن حتفلاب جنبلا : «نايبلا» يف لاق :تلق

 . . كنب ةيسرافلاب وهو «برعم

 ؛«ضارع قروو « ظالغ نابضق هل شيشح جنبلا نأ : «تابنلا باتك» يف يضاقلا ركذو

 ‹ هلكش يف نابلجلا هبشي رمث نابضقلا ىلعو « بغز اهيلع فارطألا ةققشم «لوطلا ةحفاص

 : فانصأ ةثالث وهو « شاخشخلا رذب هبشي رذب نم هنألف رمتلا

 . ًاعرصو اًنونج ثدحي وهف : دوسأ رذب هلام اهنم

ني كلذلو « ةوقلا يف اذه نم بيرق وهو « ةلدتعم ةرمح رمحأ رذب : اهنمو
 مهاقوتي نأ يغب

 . نالتقي امهنأل اعيمج ناسنإلا

 نم برقلاب تبنت ‹ بطلا يف جالع عفنأ نم وهو ضيبأ رهزو ‹«ضيبأ رذب هلام : اهنمو

 هلمعتسي يذلا تابنلا وه جنبلا نآ يعدي يذلا نأ اذه نم ملعف . ىهتنا . تابارخلاو رجشلا

 ريغ شيشحل ا نأل اذه ريغ جنبلا نأو ءًأطخ برعلا ةغلب شيشحلاب سانلا نيب ىمسي ىتلا ةلبقلا

 - نيرخأتملا عامجإ عقو كلذكف ةميمذ فاصوأ هيفو . لسكمو ‹ رتفمو ‹« ردخم نكل « لاتق

 «يرب هنم قنادسلا هبشي رذب هبو ‹طرقلا هبشي رضخأ تابن وهو « هلكأ رحت ىلع -هللا مهمحر
 . ادج ةيكذ ةحئار هلو ؛ عرزي هرثكأو .عرزي ام هنمو

 : . .هرخآ ىلإ دهشلا بنقلا : يقناعلا لاق . بنقل قلا نم فنص هنِإ لوقي نم مهنمو

 رزبو «لاوط نابضقو ‹ةحئارلا نتنم قرو هلو « ةيوق لابح هنم لمعي تابن وهو « ةيسرافلاب



 اذإ هقالط عقيو « هنم ركس اذإ هبراش دحيو مارح هنآ : - هللا همحر - دمحم نعو . كامرلا نيلو

 : لوقي هللا همحر فسوي وبأ ناكو . : اًضيأ هيف لاقو . ةمرحملا ةبرشألا رئاس يف امك هنم ركس

 يبأ لوق ىلإ عجر مث . ههركأ ينإف دسفي الو مايأ ةرشع غلبي ام دعب ىقبي ةبرشألا نم ناك ام

 درفت هنإ الإ ‹ مارح ركسم لك نإ : هللا همحر دمحم لوق لثم لوألا هلوقو -هللا همحر- ةفينح

 ههجوو ‹ ضمحي ال : دسفي الو : هلوق ىنعمو « دتشيو يلغي : غلبي هلوق ىنعمو . طرشلا اذهب
 نع يورم كلذ لثمو « هتمرح ةيآ ناكف هتدشو هتوق ةلالد ضمحي نأ ريغ نم ةدملا هذه هءاقب نأ

 يذلا دحلا ىلع ةدشلا ةقيقح ربتعي هللا همحر ةفينح وبأو « - امهنع هللا يضر - سابع نبا

 وبأو . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع هنم رکسلا مرحي اميفو « هبرش لصآ مرحي اميف هانرکذ

 نع عجرو . ركسم لك مرحي ملف - هللا همحر - ةفينح يبآ لوق ىلإ عجر هللا همحر فسوي
 ىندأ امهنم دحاو لك خبط اذإ بيبزلاو رمتلا ذيبنو : « رصتخلملا » يف لاقو اًضيأ طرشلا اذه

 . برط الو وهل ريغ نم هرکسی ال هنآ هنظ ىلع بلغی ام هنم برش اذإ دنشا نإو لالح « ةخبط

 . مارح : -هللا امهمحر -يعفاشلاو دمحم دنعو هللا همحر فسوي يبأو ةفينح يأ دنع اذهو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذنو ‹ يبنعلا ثلث ا يف مالكلاك هيف مالكلاو

 يهو «ةكمر عمج وهو ‹ كامرلا نيلب هلقع بهذ نم ةلزنمبو يأ :ش ( كامرلا نبلو ) :م

 رابعا ةفينح ىبأ دنع كامرلا نيل لحي الأ بجي : ليق ؛رايتحالا» ىفو . ليخلا نم ىشنألا

 . هنم دلوتم وه ذإ ؛اهمحلب

 ىلإ ىدعتي الف ءداهجلا ةلآ ليلعت نم هتحابإ يف ال وأ « همارتحال محللا ةيهارك نأ : هباوجو

 ًرابتعا لحي ال كامرلا نيل نم ذختملا : ةفينح يبأ نع ًالوقنم باتكلا نتم يف وه ءيجيسو . هنبل

 .هدنع لحي هنأ : حصألاو . هنم دلوتم وهذإ ءداهجلل

 . عامجإلاب لالح ةكمرلا نيل : زنكلا» حورش ضعب يف ركذو

 نيللا نوذخأي مهنأل ءاًمارح نوكي نأ يغبني كامرلا نبل نم رصم كرت هلعفي يذلا :تلق

 وهلل هنوبرشيو «ركسلا هب نوطلخيو ءادج دتشي ىتح اًمايآ هنوكرتيو « ةكمرلا نم صلاح ا
 ءايشأ هيلإ نوفيضي ايرو . تاركسملا نم هريغ نم اندحأ ركسيامك هنم نوركسيو «برطلاو

 . مارح كش ال اذهو . رمخلاك هنم نورکسیو ًازمق هنومسیو یرخأ

 . - هللا همحر - دواد وبأ یور دقو

 ناطلس لوخد نم ةنس تدقف ةلماك ةقرو - هللا همحر - فلؤملا ةخسن نم طقس لحلملا اذه يفو]

 ةمالعلا سمشلا كلذب ينربخأ اذكه . «ةمحرلا» بونج هارث هللا ىقس نامثع نب ناخ ناميلس مظعألا

 . [- ىلاعت هللا همحر- «ىملس نبا» : ب ريهشلا نيدلا باهش خيشلا ليلجلا مامإلا نب دمحم
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 ‹ ةبرش =هنع هللا يضر -رمع نبا يناقس : لاق هنآ دايز نبا نع يور ال نیطیلخاب ساب الو : لاق
 ةوجع ىلع كاندز ام : لاقف كلذب هتربخأف دغلا نم هيلإ تودغف يلزنم ىلإ يدتها تدك ام

 . بیبزو

 مث ةخبط ىندأ خبط اذإ رمتلا ذيبن وهف :-انئاملع يأ - ءاملعلا فالتحخا هيف يذلا امأو

 «دتشا مث «ةخبط ىندأ خبط اذإ امأ . ركسلا وهو «رمتلا ذيبن وهف «خبطلا لبق دتشا نإف .دتشا

 ءارمتسال ليلقلاب سأب ال : رخآلا - هللا امهمحر - فسوي يبو « ةفينح يبأ لوق يف نإف
 . ماعطلا

 ال وهلل برش ول هنأ اوقفتاو . ذخأي هبو : هيف رخآلا دمحمو « لوألا فسوي يبأ لوق يفو

 برشي نأ دار ولو : لاقو . «يلامألا» يف -هللا همحر- فسوي يبأ نع يور اذكهو . زوجي

 هب دصق اذإ زوجي اغنإو مارح هيلإ هيشمو مارح هيلإ دوعقلاو .مارح هريشكو هليلقف ءركسلا
 . ماعطلا ءارمتسا

 نع ةرابع ناطيلخلاو : «هرصتخم» يف يرودقلا لاق يآ :ش ( نيطيلخلاب ساب الو : لاق ) :م

 . دتشيو يلغي نأ ىلإ كرتيو ‹ ةخبط ىندأ كلذ دعب خبطيف ناطلخي «بيبزلا عيقنو «رمتلا عيقن
 ‹ يلزنم ىل يدتهأ تدك ءام ةبرش -هنع هللا يضر - رمع نبا يناقس : لاق هنأ دایز نبا نع يور امل ) :م

 . ( بيبزو ةوجع ىلع كاندز ام :لاقف كلذب هتربخأف دغلا نم هيلإ تودغف

 نع -هللا همحر- ةفينح وبآ انربخأ : «راثآلا» هباتك ىف سايإ نب دمحم هاور ام اذهو :ش

 ‹ - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع دنع رطفأ هنأ دايز نبا نع ىنابيشلا ناميلس قاحسإ یبآ
 ٠ : هل لاقف هيلإ ادغ حبصأ املف « هنم ذخأ هنأكف « اًبارش هاقسف

 ةوجع ىلع كاندز ام : رمع نبا لاقف .؟ يلزنم ىلإ يدعهأ تدكام ؛ بارشلا اذه ام

 ` . یهتنا ‹ بیبزو

 ىورو .هتدوحل سرفلا هيف بصي يذلا رمتلا : ةوجعلاو ءدایز نب هللا دبع وهو دايز نباو

 نع «دسأ ينب نم ةأرما نع «هللا دبع نب ىسوم نع «رعسم نع « ىبيرخلا هللا دبع نع دواد وبأ

 هيف ىقلتف رتو ارت هيف ىقلتف ذيبن هل ذبني ناك ب هللا لوسر نأ : - اهنع هللا يضر - ةشئاع
 . بیبز

 - ةيفص نع زيزعلا دبع نب باتع انربخأ « ركب وبأ انثدح «يناسحلا دايز نع ًًضيأ يورو
 «رمتلا نع انلأسف « ةشئاع ىلع سيقلا دبع نم ةوسن عم تلخد : تلاق - ةيطع تنب ةيفص ينعي

 . ةشئاع نع ةيوارلا ةأرملا ةلاهجل فيعض هدانسإو )۳۷٠۷( ةبرشألا يف دواد وبأ هاور ()
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Soca neren 

 مث هسرمأف « ءانإ يف هيقلأف بيبز نم ةضبقو «رمت نم ةضبق ذخآ تنك : تلاقف « ؟بيبزلاو

 . لك يبنلا هيقسأ

 يضر - ربع نا لوق كلذ ىلع دپ هب سابل نیلا برش نآ ىلع لیا هلکاذح يفر

 ‹ رمت هيف يقلتف : - اهنع هللا يضر - ةشئاع لوقو . بيبزو ةوجع ىلع كاندز ام -امهنع هللا

 . ثيدحلا . بيبز نم ةضبقو « رمت نم ةضبق ذخأ : هلوق كلذكو . بیبز هبف یقلیل رر «

 نأ » : يور امل ؛ اولح ناك نإو « هبرش لحيال : نولوقي ةفشقتملاو : ةعيرشلا جات لاقو

 «( نيتمقللا نيب عمجملا نعو ء«رمتلا نيب نارقلا نعو « نيطيلخلا بارش نع ىهن ةي يبنلا
 ناك هنأ كلذ ليوأتو .ارسبلاو «بطرلاو «بيبزلاو « رمتلا نيب عمجلا نع ىهن هنأ" : يورو

 نمز ريغ يف هب سأب ال هنأ ىلع ليلدلاو « نيتمقللا نيب عمجلا ءاينغألا هركو . بدجلا نمز يف

 ينرمأف ةرسبلا رمت اب هللا لوسرل ذبنأ تنك : - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور ام : طحقلا

 هللا يضر - رمع نباو « روکذملا دايز نبا ثیدح نم يور اج انرکذ ام دیری . اًبیبز هیف تیقلأف
 ناك هنآ هب نظن الف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نيب هقفلاو «دهزلاب اًقورعم ناك - امهنع

 ناك هاقس اغنإ . هانركذ دقو يرحتلا صن هلوانتی ناک ام برشی هنآ الو . هبرشی ال ام هریغ يقسي

 نايب يف ةغلابملا ليبس ىلع اذه ناك اغإو « هلهأ ىلإ يدتهي ناك ام هجو ىلع هيف رثأ ىتح ادتشم

 ۰ . لحي ال كلذ نإف ركسلا ةقيقح ال هيف ريثأتلا

 خوبطملا نم ليلقلا برشب سأب ال هنأ ىلع ليلد «بيبزو ةوجع ىلع كاندز ام» : هلوق يفو

 زاج هدارفناب دحاو لك نم بارشلا ذاختا زاج امل هنألو ؛ ادتشم ناك نإو رمتلاو بيبزلا ءاع

 . همالك ىهتنا . ديناعلاو « ركسلا ةلزنمب عمجلا

 ال مهنأ ةياور يف دمحأو . ضفاورلا ضعبو رهاوظلا باحصأ لوقل اًضيأ يور : هيفو

 ةقرملا فالخب نيتمقللا نيب عمجلا نولحي ال اوناك نإو « اولح ناك نإو « نيطيلخلا برش نولحي

 . عامجإلاب هركي ال هنإف بقاعتلا ىلع ميقتسملاو ماعطلا دعب نيترمتلا نيب عمجلاو . مادإلاو

 ًالالح ضرألا يف امن اولك # : ىلاعتو هناحبس هلوقو - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح انلو

 نع يوراذكو . طحقلاو ةدشلا ىلع لومحم ثيدحلاو . ةلاحو ةلاح نيب ليصفت الب ( ابيط

 باتعانث رحب وبآ انث يناسحلا ىيحي نب دايز انثدح : لاق )۳۷٠۸( ةبرشألا يف دواد وبأ اور : ادج فيعض (۱)

 دبع هيفو . ثيدحلا . . ةوسن ىلع تلخد : تلاق ةيطع تنب ةيفص ينتثدح « ينامحلا زيزعلا دبع نبا

 الإو نسحف عيوت نإف لوبقم وهو ينامحلا زيزعلا دبع نب باتعو « فيعض وهو رحب وبأ نامثع نب نمحرلا
 . فرعت ال يهو ةيطع تنب ةيفصو « نيلف
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 امو« هنم ءينلا وهو بيبزلا عيقن ةمرح هنع يورملا نأل ؛ اًحوبطم ناكو نيطيلخلا نم عون اذهو

 بطرلاو»« بطرلاو بيبزلاو ‹ بيبزلاو رمتلا نيب عمحملا نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور

 ءادتبالا یف كلذ ناكو ةدشلا ةلاح ىلع لومحم رسبلاو

 . مالسإلا ءادتبا يف ناكو - هللا همحر - يعخنلا ميهاربإ

 دايز نبال رمع نبا هاقس يذلا اذهو : يأ :ش ( اًخوبطم ناكو نيطيلخلا نم عون اذهو ) :م

 ءينلا وهو بيبزلا عيقن ةمرح هنع يورملا نأل ) :م اًئينٍال اخوبطم ناك هنأ لاحلاو « نيطيلخلا نم ناك

 : وه هنم دارملاو ‹ بيبزلا عيقن ةمرح - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يورملا نأل يأ :ش ( هنم

 . هنم ءينلا

 نع يورام لمحي كلذكف « اهسحأ رمخ بيبزلا عيقن يف هنأ يور ام ىلإ كلذب راشأو
 ريغ «ةيادهلا بحاص» ليوأت اذهو « هلعف رمع نبا لوق ضقاني ال ىتح خوبطملا ىلع دايز نبا
 نم ناك ام نأ ىلع حيرص نآلا هانركذ يذلا - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح نأل ؛ ميقتسم

 لهأ هركذي ملو « تبثي مل بيبزلا عيقن ةمرح نم رمع نبا نع يور امو « اين ناك نيطيلخلا
 م !؟ائین ال اخوبطم ناک دايز نبا ثیدح نم رکذ ام دارملا نأ ىلع ًالیلد اذه لعجی فیکف « لقنلا

 بطرلاو ‹ بطرلاو بيبزلاو « بيبزلاو رمتلا نيب عمحلا نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور امو )

 . ( ءادتبالا يف كلذ ناكو ةدشلا ةلاح ىلع لومحم رسيلاو

 رسبلاو « بطرلاو « بيبزلاو « رمتلا نيب عمجلا نومرحملا هب كردتسا امع باوج اذه :ش

 نع « ةتسلا ةيقبو «ملسمو «يراخبلا نع يور ام وهو ءايشألا هذه نيب عمحلا نع ةَ هيهن نم

 بيبزلا ذبني نأ ىهن هنأ: ايب يبنلا نع - هنع هللا يضر - رباج نع « حابر يبأ نب ءاطع

 .« اًعيمج بطرلاو « رسبلا نيب طلخي نأ ىهنو « اعيمج رمتلاو

 نع یھن ل يبنلا نأ : هيب نع « ةداتق يبأ نب هللا دبع نع يذمرتلا الإ ةعامجلا جرخأو

 : لاقو « رمتلاو « بيبزلا طيلخ نعو « رمتلاو « رسبلا طيلخ نعو «رمتلاو « بيبزلا طيلخ

 بطرلاو رهزلااوذبتنت ال٠: لاق اب يبنلا نآ ملسمل ظفل يفو « ةدح ىلع ةدحاو لك اوذبتنا»

 .رسبلاو بطرلا هيف يراخبلا ركذي ملو « هتدح ىلع دحاو لك اوذبتنا نكلو اًعيمج بيبزلاو

 طلخي نأ لب هللا لوسر ىهن» : لاق ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ديزي نع ملسم جرخأو

 نبا نع عفان نع اًضيأ جرخآو . «اعيمج بطرلاو « رمتلا طلخي نأو « اعيمج بيبزلاو « رمتلا

 نع اًضيأ جرخأو . « اعيمج بيبزلاو رمتلاو « اعيمج بطرلاو رسبلا ذبني نأ يهن »: لاق رمع
 اًبيبزو ‹ رمتب ًارسب طلخن نأ ةي هللا لوسر اناهن »: لاق يردخلا ديعس يبأ نع لكوتملا يبأ

 . (ادرف ارسب وأ « ادرف ارت وأ « ادرف ابيبز برشيلف ذيبنلا مكنم برش نم : لاقو « رسبب
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 اذهو خبطي مل نإو لالح ريعشلاو ةرذلاو ةطنحلا ذيبنو « نيتلاو لسعلا ذيبنو :-هللا همحر - لاق

 ةالصلا هيلع هلوقل برطو وهل ريغ نم ناك اذإ - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 دارملاو ‹« امهب ميرحتلا صخ ةلخنلاو ةمركلا ىلإ راشأو « « نيترجشلا نيتاه نم رمخلا» : مالسلاو

 . مكحلا نايب

 ءادتبا يف يأ ءادتبالا يف كلذ ناك نإو « طحقلا يأ ةدشلا لاح ىلع لومحم : هلوق

 وبأ انربخآ : ةفينح يبأ نع «ناسحلا راثآلا» باتك يف نسحلا نب دمحأ هاور ام هديؤيو « مالسإلا

 طيلخ ذيبنب سأب ال : لاق - هللا همحر - يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةفينح
 هرك امو «محللاو « نمسلا هرك امك لوألا نمز يف شيعلا ةدشل اههرك اغإو « بيبزلاو « رمتلا

 . هب سأب الف نيملسملا نم ىلاعتو هناحبس هللا عسو اذإ امف . نارقإلا

 ميلس مأ نع ةنوميم يبأ نب ءاطع انثدح ديرد نب رمع نع «لماكلا» يف يدع نبا جرخأو

 لوسر نإ ةحلط ابأ اي : هل ليقف « هناطلخي رسبلاو بيبزلا ذيبن نابرشي اناك امهنأ :٠ ةحلط يبأو

 هلعأو .«نارقإلا نع ىهنامك « نامزلا كلذ يف زوعلا نع اناهن : لاق . ؟ اذه نع ىهن يَ هللا
 ()ےیرذ نب رمعب

 ( خبطي مل نإو لالح ريعشلاو ةرذلاو ةطنحلا ذيبنو نوتلاو لسعلا ذيبنو : - هللا همحر - لاق ) :م

 يبأو ةفينح يبأ دنع ) :م لالح هلوق يأ :ش (اذهو ) :م «هرصتخم» يف يرودقلا لاق يآ :ش

 لجأل برش اذإ هنأل ديقلا اذهب ديق :ش ( برطو وهل ريغ نم ناك اذإ - هللا امهمحر - فسوي
 راشأو « نيترجشلا نيتاه نم رمخلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م قافتالاب مرحي برطلاو ءوهللا
 اذه نأ بابلا لوأ يف مدقت دق :ش ( مكحلا نايب دارملاو « امهب ميرحتلا صخ ةلخنلاو ةمركلا ىلإ

 - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ديزي نع يراخبلا الإ ةعامحلا هج رخأ ثيدحلا

 ةمركلا» : ملسمل ظفل يفو «ةبنعلاو ةلخنلا نيترجشلا نيتاه نم رمخلا» : هيَ هللا لوسر لاق : لاق

 .«ةلخنأاو

 يفو «ةحابإلا لصأ ىلع امهءارو ام يقبف ةلخنلاو « ةمركلاب يأ « مرحتلا صخ : هلوق

 ال امك «ركسلاو ةدشلا نم اهيف ثدحي اع ربتعي الف تاتقم ةمعطألا هذه نألو «عطقألا حرش)»

 . نيللا يف دجوي يذلا ركسلاو ءدالبلا ضعب يف زبخلا يف دجوي يذلا ركسلا ربتعي

 ‹لسعلا نم ذختي يذلا : «ةبرشألا باتك حرش يف هداز رهاوحخ مالسإلا خيش لاقو

 ءريعشلاو « ةطنحلاك بوبحلا نمو « صاجألاو « ركسلاو « ذينافلاو ‹ داصرفلاو « دهشلاو

 . ةمثيخ يبآ نباو نيهاش نبا هقثوو متاح وبآ هفعض حيرذ نب رمعو ‹ ۲٤١( /) ٩لماکلا» يف يدع نبا هاور ()
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 ال هليلق نألو ‹ باتكلا يف روكذملا وهو « طرتشي ال : ليقو . هتحابإل هيف خبطلا طرتشي : ليق مث

 ‹«دحي ال :ليق ؟هنم ركس اذإ بوبحلا نم ذختملا ىف دحي لهو . ناك امفيك هريثك ىلإ وعدي

 خبطو «دبزلاب فذقو « دتشاو ىلغاذإ امأف «فالخ الب دتشي نأ لبق هبرش لحي هنإف « ةرذلاو

 ىلع اذهل ةياور ال : اولاقو « -هللا امهمحر- فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع لحي ةخبط ىندأ

 هلوق ىلع « هبرش لحي : لاق نم مهنم « هلوق ىلع نورخأتملا خياشملا فلتخا دقو . دمحم لوق

 . لحي ال : لاق نم مهنمو «اركسلا نود ام»

 : لاق هنأ دمحم نع ةياور تدجو : لوقي ناك هنأ رفعج يبأ مامإلا يضاقلا نع يكحو

 يبآ لوق ىلع هبرش لحي له دتشاو ىلغ دقو خبطي مل اذإ امأو « ةخبط ىندأ خبط اذإ اذه هركأ

 نأل «ةحابإال ةخبط ىندأ طرتشي : ةياور يف ناتياور هيف :اولاق . ؟ فسوي يبأو « ةفينح

 ‹ ةحابإال اهيف طرتشي « خبطلاو « بيبزلاو « رمتلا عيقن ةلزنمب ءايشألا هذه نم ةذختملا ةبرشألا

 . اذهاذکف

 عيقن نأل ؛رمتلاو ‹ بيبزلا عيقن نود ةبرشألا هذه لاح نأل طرتشيال : ةياور يفو

 ينلا لاق ام ىلع بنعلاو « رمتلا عرش رمخلا لصأ نإف « اع رش رمخلل لصأ وه امهذختا رتل

 بجيف « رمتلاو « بيبزلا عيقن ةن يف ةخبط ىندأ طرش دقو < “)«نيترجشلا نيتاه نم رمخلا : ةا ا

 ءرمتلاو بيبزلا عي ميقت رع ةنشألا هله ناص رهط مث ةرشألا هذه ىف ةخبط ىندأ طرشي نا

 . عامجإلاب مارحف هنم ركسلا امأ . ةبرشألا هذه نم ركسي ملاذإ اذه

 ( هتحابإل ) :م ةروكذملا ءايشألا نم دحاو لك ذيبن يف يأ :ش ( هيف خبطلا طرتشي : ليق مث ) :م

 روكذملا وهو ) :م خبطلا يأ :ش ( طرتشي ال :ليقو ) :م اًحابم نوكي ينعي « هتحابإ لجأل يأ :ش

 ينعي :ش ( ناك امفيك هريثك ىلإ وعدي ال هليلق نأل ) :م «يرودقلا رصتخم» يف يأ :ش ( باتكلا يف
 ید ا انا بزا مام نم اخشا نالف ةخبط ینو خيط اذ اما « عوهطم روغ وأ ناک اویل

 ىندأ خبطي مل اذإ امأو . ىلوأاذهف «رمخلا لصأ نم ذختم هنأ عمركسلا نود ام لحي ةخبط

 . هريغو رمخلا لصأ نم ذختملا نيب توافتلا راهظإ باوجلا كلذكف ةخبط

 يبأ هيقفلا لوق وهو :ش (دحي ال :ليق ؟ هنم ركس اذإ بوبحلا نم ذخعملا يف دحي لهو ) :م

 امهنم ركسلاو ‹ كامرلا نيلو « جنبلا ةلزنمب ناكف «رمخلا لصأب سيل امم ذختم هنأل ؛رفعج

 . انهاذکف ‹ دحی الف «مارح
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 نميف -هللا همحر - دمحم نع يور هنإف ‹ دحي هنأ حصألاو : اولاق . لبق نم هجولا انركذ دقو

 اننامز يف هيلع نوعمتجب قاسفلا نأل اذهو ‹ ليصفت ريغ نم دحي هنأ : ةبرشألا نم ركس
 . اذه ىلع وهف دتشا اذإ نابلألا نم ذختملا كلذكو ‹ كلذ قوف لب ‹ ةبرشألا رئاس ىلع مهعامتجا

 : اولاق . هنم دلوتم وه ذإ ‹ همحلب ارابتعا ةفينح يبأ دنع لحي ال كامرلا نبل نم ذخعملا نإ : ليقو

 ىلإ ىدعتي الف همارتحال وأ داهجلا ةدام عطق نم هتحابإ يف امل همحل ةهارك نأل ؛ لحي هنأ حصألاو

 ‹ دتشا نإو لالح هثلث يقبو هاثلث بهذ ىتح خبط اذإ بنعلا ريصعو :-هللا همحر - لاق . هنبل

 : ليقو . هريثك ىلإ وعدي هليلق نأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( لبق نم هجولا انركذ دقو ) :م

 نبلو « جنبلاب هلقع بهذ نم وهو <« «مئانلا ةلزنمب :٠ هلوق ىلإ ةراشإ اذه نوكي نأ زوجي

 .كامرلا

 ‹««نيترجشلا نيتاه نم رمخلا» : لَك هلوق نم دافتسملا ىنعملا ىلإ ةراشإ نوكي نأ زوجي : ليقو

 . رمخلا لصأ وه ام ةذختمب تسيل ةذبنألا هذه نأ ينعي

 نب نسحلا لوق وهو «دحي هنآ : حصألا : خياشملا لاق يأ :ش ( دحي هنأ حصألاو : اولاق ) :م

 :ش ( ليصفت ريغ نم دحي هنآ : ةبرشألا نم ركس نميف -هللا همحر - دمحم نع يور هناف ) :م ؛ دايز

 . ٤ مالسإلا خيش طوسبم» يف اذك «بارشو بارش نيب

 عمج ءافلا مضب :ش ( قاسفلا نأل ) :م احيحص دحلادوجو نوك ينعي :ش ( اذهو ) :م

 يآ ‹ ضفاحل ا عزن ىلع نيعلا بصنب :ش ( مهعامتجا اننامز يف هيلع نوعمتجي) :م قساف

 هذه نم ذختملا ىلع نوعمتجي لب : يأ :ش ( كلذ قوف لب « ةبرشألا رئاس ىلع) :م مهعامتجاك

 امإ كلذو «دالبلا لك يف رهاظ ةدهاشملاب اذهو « ةبرشألا نم هريغ ىلع مهعامتجا قوف ءايشألا

 . هتحابإ مهداقتعال امإو « هترثكل امإو « هلوصح ةلوهسل

 : ليق «نيتياورلا فالتخا ىلع يأ :ش ( اذه ىلع وهف دتشا اذإ نابلألا نم ذختملا كلذكو ) :م

 برش يتلا نابلألا رئاس لوانتي ماع «نابلألا نم» هلوق «ركس اذإ : ينعي .دحي ال :ليقو «دحي

 ‹ هدنع لكؤي ال هنأل :ش ( همحلب ارابتعا ةفينح يبأ دنع لحي ال كامرلا نبل نم ذختملا نإ :ليقو ) :م

 . محللا نم دلوتم نيللا نأل يأ :ش ( هنم دلوتم وه ذإ ) :م : هلوقب هيلإ راشآ « محللا وه نبللاو

 ةدام عطق نم هتحابإ يف امل همحل ةهارك نأل ؛ لحي هنأ حصألاو ) :م :خياشملا يأ :ش ( اولاق ) :م

 نمالك نأل ءهنبل ىلإ ليلعتلا اذه ىدعتي ال يآ :ش ( هنبل ىلإ ىدعتي الف « همارتحال وأ داهجلا

 ةهارك هورکم وه :اولاق خياشملا ةماعو « «ناخ يضاق ىواتف» يفو . نيللا يف دجوي ال نيهجولا

 . هبراش دحي ال هنأ الإ « رحتلا

 :ش ( دتشا نإو لالح هثلث يقبو هاثلث بهذ ىتح خبط اذإ بنعلا ريصعو : - هللا همحر - لاق ) :م
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 مهمحر - يعفاشلاو كلامو دمحم لاقو «-هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبآ دنع اذهو

 . قافتالاب لحي ال يهلتلا هب دصق اذإ امأ « يوقتلا هب دصق اذإ اميف فالخلا اذهو « مارح :-هللا

 هلوق ةمرحلا تابثإ يف مهل . هيف فقوت هنآ هنعو ‹ كلذ هرك هنآ هنعو . امهلوق لثم دمحم نعو

 ءريشك ركسأ ام )» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « « رمخ ركسم لك » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . ( مارح هلیلقف

 يبأ دنع) :م ًالاح هنوك يأ :ش (اذهو) :م يبنعلا ثلثملاب وعدملا وه اذهو : يرودقلا لاق يأ

 ( مارح :-هللا مهمحر- يعفاشلاو كلامو دمحم لاقو ) :م :ش ( - هللا امهمحر - فسوي يبآو ةفينح

 «دهاجمو «ءاطعو «زيزعلا دبع نب رمعو «قاحسإو «روث وبأو «ديبع وبأو «دمحأ لاق هبو :ش
 . ذخأن دمحم لوقبو : «لزاونلا» يفو . رهاوظلا باحصأو « سواطو « ةداتقو

 رمتساو ندبلا يف :ش ( يوقتلا ) :م ثلثملا برشب يأ :ش ( هب دصق اذإ اميف فالخلا اذهو ) :م

 صفح وبأ لئسو « ةيصعملل نوكي هنأل :ش ( قافتالاب لحي ال يهلتلا هب دصق اذإ امأ ) :م ماعطلا

 :لاقف ‹؟فسويابأو « ةفينح ابأ تفلاح امل : هل ليقف « هبرش لحيال : لاقف « هنع ريبكلا

 اميف فالخلا نأ ملعف «يهلتلاو روجفلل نوبرشي اننامز يف سانلاو ءرارمتسالل نالحي امهنأل

 نأ دارأ ول : «هيلامأ» يف فسوي يبأ نعو «قافتالاب لحي ال يهلتلا دصق اذإو ٠ يوقتلا دصق اذإ

 . مارح هيلإ هیشمو «مارح كلذل هدوعقو «مارح هريثكو هلیلقف : رکسلل اهب برشي

 - فسوي يبأو « ةفينح يبأ لوق لثم دمحم نع يور يأ :ش ( امھلوق لثم دمحم نعو ) :م
 هثلث يقبو « هاشلث بهذ ىتح خبط اذإ بنعلا ريصعو : «ماشه رداون» يفو « - هللا امهمحر

 . (سانجألا» يف اذك دمحمو «فسوي يبأو « ةفينح يبأ لوق يف هبرش لالح

 ۾ :هلوقب هيلإ راشأ «ههرك هنأ هبهذم نم روهشملاو « راثآلا» يف دمحم ذخأ لوقلا اذهبو

 يأ :ش ( هيف فقوت هنأ هنعو ) :م يبنعلا ثلثم ا هرك هنأ دمحم نع يور يأ :ش ( كلذ هرك هنأ هنعو)

 ضراعتل ءهحيبأ الو « همرحأال : لاقو . يبنعلا ثلثملا مكح يف فقوي هنأ دمحم نع يور

 . راثآلا

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةمرحلا تابثإ يف ):م يعفاشلاو «كلامو « دمحمل يأ :ش ( مهل ) :م

 نع ينايتخسلا بويأ نع ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه نأ بابلا لوأ يف مدقف :ش ( رمخ ركسم لك

 يبأل لاق نميلا ىلإ اذاعمو « ىسوم ابأ ثعب ال : يب هللا لوسر لاق : لاقرمع نبا نع «عفان

 ‹ رزملا :هل لاقي ريعشلا نمو « عيقنلا: هل لاقي لسعلا نم انضرأب عنصي اًبارش نإ : ىسوم
 . « رمخ ركسم لك ) : يب هللا لوسر لاقف

 ةيئامث هاور ثيدحلا اذه :ش ( مارح هلیلقف هریک رکسآ ام » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ) :م
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 . - مهنع ىلاعت هللا يضر- ةباحصلا نم

 هللا دبع نع «ةجام نباو « يئاسنلا هثيدح جرخأ « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع : لوألا

 مارح هلیلقف هریثک رکسا ام» : لاق ةا يبنلا نأ « هدج نع « هيبأ نع « بيعش نب ورمع نبا

 . هبورمع نع ورمع نب هللا دبع انربخأ : «هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو

 «يذمرتلاو « دواد وبأ هثيدح جرخأ « - امهنع هللا يضر - هللا دبع نب رباج : يناثلاو

 لاقو . ءاوس هوحناًعوفرم رباج نع «ردكنملا نب دمحم نع « ريكب نب دواد نع ‹«هجام نباو

 . "رباج ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح : يذمرتلا

 نب دوادو «هب ردكنملا نب دمحم نع ةبقع نب ىسوم نع «هحيحص) يف نابح نبا هجرخأو

 ‹نيتملاب سيل «هب سأب ال : متاح وبآ لاقو . ةقث : نيعم نبا لاق يمجشألا تارفلا يبأ نب ريكب

 نب هللا دبع نب ريكب نع « نامثع نب كاحضلا نع ريثك نب ديلولا نع يلصوملا رامع نب هللا

 ركسأ ام ليلق نع ىهن ب يبنلا نأ ١ : دعس نع « صاقو يبآ نب دعس ني رماع نع ۽ شا

 7 هریثک

 دنس ثیدح بابل اذه ٹیداحأ درجا ؛يرذلا لاقو  ؛هحیحص# یف نابح نا ءاورر

 هب جتحا دقو «ريثك نب ديلولا نع تاقثلا دحأ وهو « يلصوملا هللا دبع نب دمحم ةياور نم هنإف

 دعس نب رماع نع جشألا نب هللا دبع نب ريكب نع ملسم هب جتحا دقو «كاحضلا نع ناخيشلا

 . ناخيشلا امهب جتحا دقو

 نع «هننس» يف ينطقرادلا هثيدح جرخأ -هنع ىلاعت هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع : عبارلا

 يبآ نب يلع نع «هدج نع « هيبأ نع يبا ينثدح يلع نب رمع نب دمحم نب هللا دبع نب یسیع

 هلیلقف هریثک رکسأ امو مارح رکسم لک » : وی هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر - بلاط

 . هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع قیرط نم ۹۳۳۹۲) هجام نبا « )٥۱۸۰( يئاسنلا هاور : نسح (۱)

 نع ريکب نبا دواد يبأ قیرط نم )٩۳۳۹۳ ةجام نبا « (۱۹1۳) يذمرتلا « (۳۹۸۱) دواد وبآ هاور : نسح (۲)

 . ملعأ هللاو . نسحلا ةبتر نع هثيدحب لزني آل : مالک هيف ریکب نب دوادو

 نب احلا نع ريثك نب ديلولا نع ىلصولا راع نب هللا بع نب دمحم نع (2۱۸1) يئاسنلا اور حم 7
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 . كلورتم هئابآ نع هللا دبع نب یسیعو . (مارح

 يأ نع «يذمرتلاو «دواد وب اهفيدح جرخأ - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع : سماخلا

 - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع نع « دمحم نب مساقلا نع «يراصنألا ملاس نب ورمع نامثع

 يفو . ٠ مارح هنم فكلا ءلمف قرفلا ركسأ امو « مارح ركسم لك » : لوقي يب يبنلا تعمس اهنأ

 . س ثیدح : يذمرتلا لاق ؛ « هنم ةوشحلاف» : يذمرتلا ظفل

 جتحم مهلک هلاجر : يرذنملا لاقو ¢ (هدنسما ىف دمحأو ٤ («هحیحص) یف نابح نبا هاورو

 . اًمالك هيف دجأ مل روهشم وهو «يراصنألا ملاس نامثع الإ «نيحيحصلا» يف مهب

 بحاص هبقعتو ‹هلاح فرعيالاذه : نامثشع وبأو «هباتك ىف ناطقلا نبا لاق :تلق

 ينطقرادلا هجرخأو . یھتنا ¢ «تاقثلا) یف نابح نبا هرکذو « دواد وبأ هقثو :لاقف ¢ (حيقنتلا»

 . ةفيعض اهلك ةديدع ىرخأ قرط نم «هننس» يف

 دبع نب ملاس نع ‹ ةبقع نب ىسوم نع ءرشعم وبأ انثدح ‹ يدقعلا رماع وبأ انربخأ : (هدنسم))

 : (همجعم» يف يناربطلا هاورو . (مارح هلیلقف ‹ هریثک رکسأ ام » : اعوفرم هيب نع دمحم نب هللا

 ىسوم نع « نمحرلا دبع نب ةريغم انثدح ‹ بعصم وبأ انثدح :يزارلا ديعس نب يلع انثدح
(DD 

 هب ةبقع نبأ .

 قاحسإ نبا قيرط نم ورمع نبا نع « عفان نع « كلام قيرط نم : «طسولا» يف هاورو

 . هب عفان نع

 باتك يف «كردتسملا» يف مكاحلا هثيدح جرخأ ريبج نب تاوخ : عباسلا
 دبع نع لئاضفلا

 ريبج نب تاوخ هدج نع هيبأ نع يب ينثدح ريبج نب تاوخ نب حلاص نب قاحسإ نب هللا

 ريكانم ثيداحأ هئابأ نع یور : ميعن وبأ لاق « دمحم نب هللا دبع نب ىسيع هيفو ٥۳١( /۲) ينطقرادلا هاور )١(

 نب دمحم انثدح : يدع نبا لاقو « ريكانملا ضعب هثيدح يف : نابح نبا لاقو < ءيش ال « هثيدح بتکي ال

 . ةظوفحم هريغ ثيداحأب هئابأ نع هنع بوقعي نب دابع نع نيسحلا
 مساقلا نع نامثع يبأ قيرط نم )۳۳۸١( هجام نباو « )۱۹٤٤( يذمرتلا « (۳۹۸۲) دواد وبأ هاور : فیعض (۲)

 . لوهجم وهو « ملس نبورمع نامثع وبأ هيفو . ًاعوفرم . . . : ةشئاع نع دمحم نب

 هللا دبعب يليقعلا هلعأو ؛(۳۲/۲٥) ينطقرادلاو « ريبج نب تاوخ بقانم » يف ٤١١( /۳) مكاحلا هاور ()

 . داتسإلا اذه ريغب فورعم ثيدحلاو دانسإلا اذهب هيلع باتي ال : لاقو « قاحسإ نب
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 دسفي ركسلملا نألو « مارح هنم ةعرجلاف هنم ةرجلا ركسأ ام » : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىوريو

 رمخلا تمرح :  مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :امهلو . رمخلاك هريثكو هليلت امارح نوكيف ء لقملا

 ريغ يف ميرحتلاب ركسلا صخ > (بارش لک نم رکسلاو ‹ اهریٹکو اهلیلق اھنیعب یوریو ‹ « اهنیعل

 ‹ ةرياغملل فطعلا ذإ ‹ رمخلا

 ¢ «هننس يف ينطقرادلاو ¢ («همجعم) يف يناربطلا هاورو . هنع تکسو ءاوس هوحناعوفرم

 ءدانسإلا اذهب هيلع عباتي ال : لاقو ¢ اذه قاحسإ نب هللا دبعب هلعأو ‹ (هئافعضال يف يليقعلاو

 . دانسإلا اذه ريغب فورعم ثيدحلاو

 دمحم انثدح «همجعم) يف يناربطلا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر - تباث نب ديز : نماثلا

 نع سيق نب ليعامسإ انثدح يندملا ناميلس نب ىيحي انثدح ‹ يزورملا سرع نب هللا دبع نبا

 ° ءاوس هوحن اعوفرم تباث نب دیز هیبأ نع تباث نع دیز نب ةجراخ نع هيبآ

 مضب ريبجو . قوف نم ةانثم ءات هرخآ يف واولا ديدشتو ‹« ةمجعملا ءاخلا حتفب تاوحخ :تلق

 . ةلمهم ءار هرخآ يفو « فورحلا رخآ ءايلا نوكسو « ةدحوملا ءابلا حتفو « ميجلا

 ةيأور هذه :ش ( ٠ مارح هنم ةعرح اف هنم ةرجلا ركسأ ام» : مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىوريو ) :م

 نألو) :م . انآ مدقت يذلا - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح يف اهانعم نكلو ‹ ةظفللا هذهب ةبيرغ

 نوكي مارحلا ىلإ يدؤي ام نأ هنايب :ش ( رمخلاك هريثكو هليلق مارح نوكيف « لقعلا دسفي ركسملا
 نوكي مارحلا ىلإ يدؤي امو « هيلإ دؤم وهف ًاركسم نكي مل نإو « ليلقلا نأ ىرت الآ ءاًمارح

 ال هنم ليلقلا ناك نإو مارح دتشملا فصنملاو دتشملا نزابلا نم ليلقلا نأ ىرت الأ . اًمارح

 .اذه اذكف «ركسلا ىلإ يدؤي هنأل ؛ركسي

 : خسنلا ضعب يفو « -هللا امهمحر - فسوي يبألو « ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 ركسلاو ‹ اهريثكو اهليلق اهنيعب ىوريو ء (اهنيعل رمخلا تمرح : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م انلو
 ءاًفوقومو اعوفرم سابع نبا نع يور هنأ بابلا اذه يف هيلع مالكلا مدقت :ش ( «بارش لك نم

 ا : هنأ هريرقت :ش ( ةرياغملل فطعلا ذإ ءرمحلا ريغ يف ميرحتلاب ركسلا صخ ) :م حصأ فقولاو
 اهريشكو « اهليلق نوكي نأ ىضتقاف اهنيعل رمخلا تمرح :لاق ثيح رمخلا يف ةمرحلا قلطأ
 لك نم ركسلاو» : لاق ثيح اهيف يرحتلاب صخ هنإف «ةبرشألا نم اهريغ فالخب ءاًمارح

 وهو سيق نب ليعامسإ هيف و «طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلا هاور : )٥/ ٥۷( «عمجملا» يف يمئيهلا لاق (۱)

 .ًادج فيعض

 . (فيعضلا مقر ٤٤١/1۹6 يئاسنلا « دانسإلا فيعض : ينابلألا لاق : فبعض (۲)
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 هتفاطلو هتقرل وعدي هنأل ؛ هنم ليلقلا مرحي اغنإو « اندنع مارح وهو ركسملا حدقلا وه دسفملا نألو

 ‹ همكح يطعأف « ريثكلا ىلإ

 بارشلا نم هيف نحن ام نوكيف ء هيلع فوطعملا ريغ فوطعملا نأ كش الو .فطعلا واوب «بارش

 . رکسلاب الإ مارح نوکی ال رمخلا ریغ

 وهو ‹حدقلا وه لقعلل دسفملا يأ :ش ( اندنع مارح وهو « ركسملا حدقلا وه دسفملا نألو ) :م

 . هلبق امال ةمرحملا ةبرشألا ىوس اميف اندنع مارح

 مدقتام مرحي نأ يغبني مدقت ام لب «دارفنا ىلع ركسمب سيل ريحألا حدقلا :تلق نإف

 . ؟اضيأ

 ةلعلا ىلإ ةفاضإلا نأل ؛ رظن هيفو «اًمكحو ىنعم ةلعلا ىلإ فاضي مكحلا نأب : بيجأ :تلق

 ‹«ركسملا وه مارحلا : لاقي نأ ىلوألاو ‹ ةفصلا هذهب عومجلملاو «ىلوأ اًمكح « ىنعمو « امسا

 . أدارم زاجملا نوكي الف ءدارم وهو ةقيقح ريخألا حدقلا ىلعو «زاجم مدقت ام ىلع هقالطإو

 قوف لكألا وهو «مختي ام وهو «لالح هب وهو «هيذغي ام ردقب ماعطلا لوانت نإف « ةمختلا نم هب

 .بارشلا ىف كلذكو . تالكألا

 اذإف « هيف ةالصلاب سأب الف ًاليلق ماد ام بوث يف مد لثمك : كلذ للم : فسوي وبأ لاق دقو

 ةقفنلا يف فرسأ اذإف «كلذب سأب الف هبسك نم هلهأو هسفن ىلع قفني لجر لثمو «لحي مل رثك

 يف ريخ الو « هماعط ىلع هبرشي نأ سأب ال ذيبنلا كلذكو . يغبني الو « كلذ هل حلصي مل

 ةنيفسلا يف ريخألا نملا عضاو ىلإ فاضي نامضلا نأ كلذ نم رهظأو «فارسإ هنأل ؛ هنم ركسلا

 نم مدقت اب اًمكح فلتلا دجوي مل هنأل اذهو «ءانمألا نم مدقت ام نودب قرفلا لصحي مل نإو

 فيض انه اذکف ‹ريخألا نملا يلول قرفلا فيضأف «راتخم لعاف لعفب «كلذ دجو اغإو ءانمالك

 . حادقألا نم مدقت ام ال ةقيقح ركسلا هب لصحي يذلا ريخألا حدقلا ىلإ ركسلا

 اذه ىلع هريدقت نكي ردقم لاؤس باوج اذه «رمخلا نم يأ :ش ( هنم ليلقلا مرحي امنإو ) :م

 ‹«كلذك رمخلا يف نوكي نأ بجو مدقت ام نود ريخألا وه دسغملا ناك ال : لاقي نأ وهو «هجولا

 . ؟ هريثكو هليلق اًمارح نوكيف «لقعلا دسفي ركسملا نألو ؛ مهلوق نع اًباوج نوكي نأ زوجيو

 ىلإ هتفاطلو هتقرل وعدي هنأل ) :م هانكرت نكلو « كلذ سايقلا نأ : لوألا نع باوجلا هجوو

 يطعأف يأ :ش ( همكح يطعأف ) :م ريثكلا ىلإ وعدت اهتفاطلو اهتقرل رمخلا نأل يأ :ش ( ريثكلا
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 ام ىلع تباث ريغ لوألا ثيدحلاو . ةحابإلا ىلع ىقبف ءاذغ هسفن ىف وهو وعدي ال هظلغل ثلخم او

 « هان

 ( وعدي ال هظلغل ثلثملاو ) :م : هلوق ىنعم وهو ءهظلغل كلذك سيل ثلخملاو ءريثكلا مكح ليلقلا

 (ةحابإلا ىلع يقبف ) :م ءاذغ هسفن يف ثلملاو يأ :ش ( ءاذغ هسفن يف وهو ) :م هریثکل هلیلق يأ :ش

 . حضاو وهو قرفلا قيرطب يناثلا نع باوجلا هجو ةحابإلا لصاحلا نأل :ش

 يأ :ش ( هانيب ام ىلع تباث ريغ ) :م «رمحخ رکسم لک)» : هلوق ينعي :ش ( لوألا ثيدحلاو ) :م

 ركسملا هيبشت دارملا امف «ىفوتسم هيف مالكلا مدقت دقو «نيعم نب ىيحي نعط نم باتكلا لوأ يف

 وهو ركسملاو يماسألل اعضاو ال ماكحألل اتيبم ثعب ب هنأل ؛دحلا وهو مكحلا قح يف رمخلاب

 ام : اولاق يعخنلا ميهاربإ نعو . هبرشب دحلا بجي هنأ يف رمخلاك ريخألا حدقلا وهو ءركسلملا

 لك» : ةياورلا نم حيحصلاو «ميملا هيفاودازو ءأطخ « مارح ركسم لك » : ةي هنع سانلا هيوري
 يبنلا نع تبثي مل « «مارح هليلقف هريشك ركسأ ام» : يب هنع سانلا هيوري ام اذكو «مارح ركس

 ال رابخألا نآلو ؛دحأامهب جتحي ملو « ةباحصلا نيب روهشم كلذ يف فالحل ا نألو

 4... رسيلاو رمح ا امنإ# : ىلاعتو هناحبس هلوق يف نأل ؛دهاش وهو «سايقلاب كسمتي تضراعت
 ءةوادعلا ثاريإو ىلاعت هللا ركذ نعدصلا :وهو ءرمخلا يرحت يف ةمكحلا نيب ءةيآلا

 . ليلقلا برشب لصحت ال يناعملا هذهو «ءاضخغبلاو

 رمخلا ليلق يف هانكرت نكل ءاًضيأ مرحي ال رمخلا نم ليلقلا نأب انلقل ةيآلا رهاظ انيلخ ولو

 نعدصلا الو ءاضغبلاو ةوادعلا ثروي ال املق هنأل « ةيآلا رهاظ ىلع يقبف « هادع اميف عامجإلاب

 . ةالصلا نعو « ىلاعتو هناحبس هللا ركذ

 نع « يبعشلا قاحسإ وبأ انثدح : لاق ةفينح وبأ انربخأ : «راثآلا» باتك يف دمحم لاقو

 اروزج نيملسملل نإ :لاق -هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع « يدوألا نوميم نب رمع

 ذيبنلا الإ اهنوطب يف لبإلا هذه موحل عطقي ال هنإو : لاق رمع نأل « اهنم قتعلا نإو « مهماعطل

 ناك هنأ : هيف - هنع هللا يضر - رمع ىلإ هدانسإب «راثآلا حرش» يف يواحطلا ىورو . ديدشلا

 . برش مث هيلع بصف ءاب یعد مث ءاهظفحأ ال ةدش ركذف « مازع هل فئاطلا ذيبنب يتأف رفس يف

 نب كلملا دبع نع ثيل نع مالسلا دبع انثدح : لاق ةيمأ وبأ انثدح : اًضيأ يواحطلا ىورو

 هيف ىلإ ًأموأف بارشب يتأ يئ هللا لوسر تدهش : لاق « رمع نبا نع روث نب عاقعقلا يخأ
 وأ نيترم هيلع هبصف ءاجب ىعد مث «بارشلا درف وه : ةي هللا لوسر اي :لاقف «هدرف بطقف
 . ءاملاب اهنوتم اورثكأف مكيلع ةبرشألا هنم تملع اذإ : لاق مث «اًنالث
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 روهشم ريغ عفان نب كلملا دبعو : لاق مث « "عفان نب كلملا دبع نع اًضيأ يئاسنلا هجرخأو
 نم ركسملا ثيدح رمع نبا نع جرخأ مث . اذه فالخ رمع نبا نع روهشملاو ‹هیدحب جتحی ال

 ‹«لوهجم لجر وهو ‹ عفان نب كلملا دبعل فرعي ثيدح اذه : يقهيبلا لاقو ‹لوهجم وه : عفان

 يبأ نبا : ليقو « عاقعقلا نب كلملا دبع :ليقو « اذكه : ليقف « هيب مساو « همسا يف اوفلتخاو

 . عاقعقلا يبأ نب كلام :ليق و « عاقعقلا

 یبأ نہا یورو ‹نيعباتلا نم ؟تاقثلا» يف نابح نبا هركذ ام اذه عفان نب كلملا دبع :تلق

 يضر - رمع لاق : لاق ‹ نوميم نب رمع نع قاحسإ نع صوحألا وبأ انثدح «هفنصم» يف ةبيش

 ىأر نمف « انيذؤي نأ اننوطب يف لبإلا موحل هب عطقنل ديدشلا بارشلا اذه برشن انإ : - هنع هللا

 . ءاملاب هجزمیلف ایش هبارش نم

 ينڻدح «مزاح يبا نب سيق نع « دلاخ يب نب ليعامسإ انثدح عيكو انثدح : اًضيأ لاقو

 برشا : لاقف الخ ريصي داك دق ذيبن بارشب یعدف رمع ىلع تمدق : لاق « دقرف نب ةبتع

 ذيبنلا اذه برشن انإ ةبتع اي :لاق مث «هبرشف هذخأ مث هغيسأ نأ تنك امف «هتبرشف هتذخأف

 .انيذؤي نأ اننوطب يف لبإلا موحل هب عطقنل ديدشلا

 یقبہیو ‹ هاثلث بهذي ىتح هخبطيو : هل لاق كلما نإ : هيفو « (ناجوز ءيش لک نمل حونل

 . - هنع هللا يضر - رمع باتك كلذ قفارف : نیریس نبا لاق ‹ثلثلا

 : رامع ىلإ - هنع هللا يضر - رمع بتك : لاق يبعشلا نع مصاع نع رمعم نع يورو

 هيف يذلا هاثلث بهذ ىتح خبط دق لبإلا ءالط اهنأك ماشلا نم ةبرشأ انءاج اذإف : دعب امأ

 نبا نع اًضيأ جرح ام . هوعنطصي نآ كلبق نم رموأف هشلث يقبو « هبونج حيرو ناطيشلا ثبخ
 ىلإ - هنع هللا يضر -رمع بتك :لاق ‹ةلفغ نب ديوس نع ‹ ميهاربإ نع روصنم نع يميللا

 . هثلث يقبو «هاثلث بهذ ام ءالطلا سانلا اوقزري نأ : هلامع

 تلأس «دنه يبا نب دواد نع «ناميلس نب ميحرلا دبع انثدح «ةبيش يبأ نبا فنصم» يفو

 وه :لاق « ؟سانلل هزاجأ - هنع هللا يضر - رمع ناك يذلا بارشلا نع بيسملا نب ديعس

 ةبورع يبأ نب ديعس نع رهسم نب ىلع انثدح ءائلث يقبو هاثلث بهذ ىتح خبط دق يذلا ءالطلا
¢ 

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 ءام ءالطلا نم نوبرشي اوناك «ةحلط ابأو «لبج نب ذاعمو «ةديبع ابآ نأ » :سنأ نع « ةداتق نع

 . (هثلث يقبو « هاثلث بهذ

 يضر -ىلع ناك :لاق «نمحرلا دبع ىبأ نع «بئاسلا نب ءاطع نع « ليضف وبأ انثدح

 ` .٠ هعبصأباندحأهذخأيو «دوسأ :لاق «؟ هتئيه ام : هل انلقف ءءالطلا انقزري - هنع هللا

 ميقع كلام نب سنأ ناك : لاق « نيريس نب سنأ نع « سو نب ديعس نع عيکو انثدح

 رثأ ىلع ةبرشلا هنم برشي ناكف «هشلث يقبو هاثلث بهذ ىتح ءالط هل خبطأ نأ ينرمأف نطبلا

 . ماعطلا

 هللا يضر- ديلولا نب دلاخ نع حيرش نع « ةريغم نع ليعامسإ انثدح « ريغ نبا انثدح
 بحاص لاق دقو « خوبطملا برش زاوج يضتقي هلك اذهف «ماشلاب ءالطلا برشي ناك : - هنع

 يقبو هاثلث بهذف خبط اذإ ريصعلا برش زاوج يف ءاهقفلا نيب اًفالخ ملعأ ال : «راكذتسالا»

 اًقيفوت هنم ليلقللال ركسملا ردقلا هوور يذلا ثيدحلا نم دارملا نأ راثآلا هذه ةلالدب انملعف «هثلث

 لهأو ب هللا لوسر باحصأ نم رابكألا نأ تيأر امك اذهف ءاهيف داضتلا عقي ال ىتح راثآلا نيب

 مهدعب نماذكو «ذيبنلا برش نوللحي اوناک انركذ امیف رکذ نمم امهریغو « يلعو « رمعك ردب
 ‹ ةمقلعاذكو «هلاثمأو يعخنلا ميهاربإاذكو . هلاثمأو يبعشلاك رابكلا نيعباتلا نم ةعامج

 هاوقتو هعرو عم يروثلا نايفسو «دوعسم نب هللا دبع نب هللا ديبعو «ىليل يبأ نباو «دوسألاو

 . هاتنجو رمحت ىتح بلصلا ذيبنلا نم برشي ناک

 حرشا يف لاقو . ةدابعلا ىلع ايوقت ناضمر يلايل يف برشي ناك هنأ : عيكو نعو

 ماوعلا دنع قورفلاو « عينشتلا اهب دصق ةقيرط ةلأسملا هذه يف لاهجلا ضعب كلس دقو :«عطقألا

 ءامسأب اهنومسي يتمآ نم سان :رشبل لاق هنإ : يب هللا لوسر لاقف « ةجحلا هيلع تقاض امل

 ‹ لقنلاو « ماكحألا لهاج مالكاذهو «ةفينح يبأ باحصأ مهو : لئاقلا اذه لاق «قيرط

 . لاق اب يلابي ال عرولا ليلق بصعتم وأ ءراثآلاو

 اغإو « -هللا مهمحر - ةفينح يبآ باحصأ لوقلا اذهب تيمر ام : لئاقلا اذهل لاقي مث

 مل ةفينح يبأ باحصأ نأل ؛كلذب حيرصتلا كنك ملو « كلذب تدرأ « حلاصلا فلسلا تيمر

 . مهداهزو نيعباتلا هوجوو ةي هللا لوسر باحصأ ةمئأ لاق ام اولاق لب « ًالوق كلذ يف اوعدبي

 هللا يضر - رسا نب رامعو «سابع نباو «دوعسم نباو ۰ يلعو « رمع نباب نظي فيكو
 كردتسا ىتح اهمسا يف اًظيلغ ارمخ اوبرش مهنأ «ميهاربإو «دوسألاو « ةمقلعو « -مهنع

 . نيدلا يف ةأرجل اذه نأ هفلسب نظلا يسنو «هسفنب نظلاو « مسالا ةقيقح لئاقلا اذه مهيلع
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 بهذ امدعب ءاملا هيلع بصي يذلاو ‹ ةقيقح ركسملا وه ذإ « ريخألا حدقلا ىلع لومحم وه مث

 ؛ ثلاملا مكح همكح ةخبط خبطب مث « قري ىتح خبطلاب هاثلث

 اهداقتعا بجي بيبزلاو رمتلا ذيبن ةحابإ نأ : يفسنلا رمع نيدلا مجن دهازلا مامإلا ركذو

 طئارش ىدحإ نم : لاق هنأ ةفينح يبأ نع يورو . نيعباتلاو ةباحصلا قتيسفت ىلإ يدؤي اليك

 الو ء ةنايد اهمرحأ ال : لاق هنأ هنع يورو .رمتلا ذيبن مرحي ال هنأ ةعامج او ةنسلا لهأ بهذم

 . ةءورم اهبرشأ

 ‹ ميلستلا قيرطب باوج اذه :ش ( ةقيقح ةقيقح ركسملا وه ذإ ‹ ريخألا حدقلا ىلع لومحم وه مث ) م

 حاقلا وه ركسلا نأل ؛ريخألا حدقلا ىلع لومحم هنكلو «حيحص ثيدحلا اذه نأ انملس ينعي

 ءزاجملا ىلإ راصي ال ةقيقحلاب لمعلا نكمأ اذإو «زاجم حادقألا نم هلبق امن ةدراو ةقيقح ريخألا

 . هيف مالكلا قيقحت ىضم دقو

 ةيرشألا يف هباتك يف ةبيتق نبا هركذ ام ليلقلا ال ركسملا حدقلا وهو دارملا نأ ىلع لدي امو

 اديدش ايب هباحصأو وه برش هنأ : - مهنع هللا يضر - يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز نع

 هللا لوسر نع ركب يبأ نم هتعمس ثيدحب انثدح ل هللا لوسر نبا اي : هل ليقف « ةميلو يف

 نع - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع يدج نع يبأ ينثدح : لاق . ذيبنلا يف ايب

 نإ «لعنلاب لعنلاو « ةذقلاب ةذقلا وذح ليئارسإ ينب لزانم ىلع يتمأ لزني » : لاق هنأ ةا هللا لوسر

 هللا نإو ‹ برشلا هنم مرحو « ةفرغلا هنم مهل لحأ « تولاط رهنب ليئارسإ ينب ىلتبا ىلاعتو هناحبس هللا

 . ؟ركسلا هنم مرحو «ليلقلا هنم لحأو ذيبنلا اذهب مكالتبا ىلاعتو هناحبس

 : لاق ل هنأ - -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع يور هنأ : «طيحملا» ىف هركذ ام كلذ نمو

 : لل لاق ءانركس هتم انرثكأ اذإ بارشلا اذه نإ : هللا لوسراي : ليقف "مارح رک لک ١

 لاقاذهلو مارح كلذف ركسف رشاعلا برش اذإو «هب ساب الف ركسي ملف ةعست برش اذإ كلذك سيلا

 ولو « هيلع دح الف ركسو رشاعلا رجوأف ركسي ملف ذيبنلا نم حادقأ ةعست برش ول : فسوي وبأ

 .دحي ركسو رايتخالاب رشاعلا حدقلا برشو ةعساتلا رجوأ

 مكح همكح ةخبط خبطي مث « قري ىتح خبطلاب هاثلث بهذ امدعب ءاملا هيلع بصي يذلاو ) :م

 اي : هامس نم مهنم لاق «هيف عقو فالتخال ةبرشألا نم عونلا اذه مسا ركذي ملاغنإ :ش (ثلغملا

 ؛ایدیمحو « احين هامس نم مهنمو « هلمعتسی ام اریثک ناک فسوی ابآ نأل «يبوقعيو « يفسوي

 ىلإ بوسنم يروهمج :لوقي نم مهنمو « ءىناه نب ديمح همسا لجر ىلإ بوسنم هنأل

 . فيعض وهو « يضاقلا كيرش هيفو « )۳۷٠١( دواد وبآ هاور (۱)
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 بهذي ىتح خبطي مث « ريصعلا ىلع ءاملا بص اذإ ام فالخب . اًمعض الإ هديزي ال ءاملا بص نأل

 ‹ بنعلا ءام يثلث بهاذلا نوكي الف ءامهنم بهذي وأ ء هتفاطلل ًالوأ بهذي ءاملا نأل ؛ء لكلا اثلث

 . - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور يف ةخبط ىندأب يفتكي رصعي مث وه امك بنعلا خبط ولو

 ريغ نم هيف مئاق ريصعلا نأل ؛ حصألا وهو ‹ خبطلاب هاشلث بهذي مل ام لحي ال : هنع ةياور ينو

 ‹ رصعلا دعب امك راصف « ريغت

 . يماسأ ةسمح هل تراصف ؛ سانلا روهمج

 « ؟ ةخبط ىندأ هيف ءاملا بص امدعب فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع هتحابإل طرتشي لهو

 ال: ضعبلا دنعو «طرتشي : لضفلا نب دمحم ركب وبأ مامإلا خيشلا ناك هيف خياشملا فلتخا

 . لوألا فنصللا راتخاو « طرشي

 اذإ ام فالخب ) :م هتوق فعضتف ءام اب ققري هنأل :ش ( اًقعض الإ هديزي ال ءاملا بص نأل ) :م

 ًالوأ بهذي ءاملا نأل ) :م لحي ال ثيح :ش ( لكلا اثلث بهذي ىتح خبطي مث « ريصعلا ىلع ءاملا بص

 ءاملا وه سيلو فوذحم بهذي لعافو ءاّعم ريصعلاو ءاملا نم يأ :ش ( امهنم بهذي وأ « هتفاطلل

 م ىفخي ال فعض هيفو « كلذ زوجيو بهاذ وأ «ءيش بهذي وأ : ريدقتلا اغإو « ىنعملا داسفل

 ءام يثلث بهذي يذلا نوكي الف كلذك ناك اذإ : ينعي :ش ( بنعلا ءام يثلث بهاذلا نوكي الف)

 : ؟ثلغلا برش لحي امك هبرش لحي نأ يغبني ناك اعم ابهذ اذإ :تلق نإف

 نقيتي مل ال نكل « ءا لاك نيثلث ريصعلا نم بهاذلا ناك اعم ابهذ ال امهنأل ؛ معن :تلق
 ءاملا بهذ اذإ هنأل ؛ اًطايتحا هبرش ةمرحب انلق «هتفاطلل ألوأ ءاملا باهذ لمتحاو « اعم امهباهذب

 . قذابلا وهو ءاندنع مارح وهو «ريصعلا يثلث نم لقأ بهاذلا ناك : الوأ

 ( هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور يف ةخبط ىندأب ىفتكي رصعي مث وه امك بنعلا خبط ولو ) :م

 الغ اذإ هبرش لحي ةخبط ىندأ خبط اذإ : هنع ىور دقو « هنع - هللا همحر - نسحل ا اهاور :ش

 . رمتلاو بيبزلا عيقن يف امك دتشاو

 -كلام نب نسحلا اهاور « ةفينح يب نع ىرخأ ةياور يفو : يآ :ش ( هنع ةياور يفو ) :م

 ؛ حصألا وهو « خبطلاب هاثلث بهذي مل ام لحي ال هنأ ) :م : -هللا همحر -ةفينح يبأ نع -هللا همحر

 رصع دعب بثعلا ءام خبط اذإ : ينعي :ش ( رصعلا دعب امك راصف «ريغت ريغ نم هيف مئاق ريصعلا نأل

 دعب خبطلاب لحي ال هؤام رصع مث ًألوأ بنعلا خبط اذإ اذكف «هاثلث بهذي ملام لحي ال «بنعلا

 . هاثلث بهذ اذإ الإ كلذ
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 رمتلا نأل ؛ هاثلث بهذي ىتح لحي ال بيبزلاو رمتلا نيب وأ رمتلاو بنعلا نيب خبطلا يف عمج ولو
 ‹ اطايتحا بنعلا بناج ربتعيف « هاثلث بهذي نأ دبال بنعلا ريصعف ةخبط ىندأب هيف یفتکی ناک نإ

 ء انلق ال رمتلا عيقنو بنعلا ريصع نيب عمج اذإ اذكو

  رمتلا نأل ؛هاثلث بهذي ىتح لحي ال بيبزلاو رمتلا نيب ءرمتلاو بنعلا نيب خبطلا يف عمج ولو ) :م
 لاق :ش ( اطايتحا بنعلا بناج ربتعيف «هاثلث بهذي نأ دبال بنعلا ريصعف ةخبط یندأب هيف يفتي ناک نإ

 رمتلا ءامك بيبزلا ءام نأل ؛رظن «بيبزلاو رمتلا نيب وأ» : هلوق يف انلو : -يزارتألا: يأ -

 رمتلا ذيبنو : هلوق وهو ءاذه لبق كلذب : يرودقلا حرص دقو «ةخبط ىندأب امهيف ىفتكي
 . دتشا نإو لالح ةخبط ىندأ امهنم دحاو لك خبط اذإ بيبزلاو

 : هللا امهمحر - فسوي يبآو « ةفينح يبأ نع «رداونلا» يف ماشه هاور ام ىلع اذه نإ :تلق

 ةلأسملا يف نوكي نأ لمتحي : رفعج وبأ هيقفلا لاقو . خبطلاب هاشلث بهذي ملام لحي ال هنأ

 ‹عوضوملا فالتخال باوجلا فلتخاو . ةدحاو ةياور ةلأسملا يف نوكي نأ لمتحيو « ناتياور

 ‹«فنصملا هيف طلغ خبطلا لبق بيبزلا ءام ناك اذإ ام ةياورلا رهاظ يف ركذ ام عوضوم نوكيف

 ةقر يف جضنلا لبق بطرلا ءام ناك اذإ ام «رداونلا» يف ركذ ام عوضوم ثلخم اب ةخبط ىندأ هقحليف

 . ةخبط ىندآب ثلثمل اب قحلي الف ريصعلا

 يتلا نود بيبزلا ءام نم يتلا نآ ةياورلا رهاظ يف ركذ ام هجوف ناتياور ةلأسملا يف ناك نإو

 اغإ بيبزلا ءامو . مادقألاب هؤام جرخي انإو «رخآ ءام طلاخي ال بنعلا ءام نأل ؛بنعلا ءام نم

 . هب طلتخیف رخ ءامب ج رختسی

 ال مارح وهف هئامب هؤام جرختسا بارش لک :- هنع یلاعت هللا يضر - رمع لاقاذهلو

 براش قسفی ال اذهلو .هوبرشاف لالح وهف هئام رغب هؤام جرختسا بارش لکو ؛ هوبرشت
 ءام لحل طرتشي ام هلحل طرتشي ال بنعلا ءام نم يتلا نود ناك اذإو « بيبزلا ءام نم عيقنلا

 . خبطلا نم بنعلا

 بنعلا ريصعف : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امل رمتلا عيقنو بنعلا ريصع نيب عمج اذإ اذكو ) :م

 اعيمج نابلقيف هيف بنعلا جزي خوبطملا رمتلا تير : «لصألا» يف لاق . هاشلث بهذي نأ دبال

 . هنع یهنأو ‹ كلذ هركأ : لاق « ؟خوبطم ريغ بنعلاو

 ‹«نكمم ريغ زييمتلاو «لالحلاب مارحلا طلتخا هنأل كلذو : «هحرش» يف مالسإلا خيش لاق

 نم يتلاو «دتشاو الغ نإو ًالالح ناك نأب خبط امدعب رمتلا ذيبن نأل كلذ انلق اغنإو . لكلا مرحيف

 لالحلا زييمت رذعتو رخآلاب امهدحأ طلتخا دقو لحي ال دبزلاب فذقو دتشاو الغ اذإ بنعلا ءام

 . هنم رکسی نآ الإ ءال : لاق «؟هنم برشی نم دحیآ : لاق ‹«لكلا مرحيف «مارحلا نم
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 اًعيش هيف عقنأ ام ناك نإ « اًبيبز وأ رمت هيف عقنأ مث « ةخبط ىندأ بيبزلاو رمشلا عيقن خبط ولو
 يف بص اذإ امك لحي مل هلثم نم ذيبنلا ذختي ناك نإو « هب ساب ال هلثم نم ذیبنلا ختي ال اریسی

 ‹ طايتحالل ميرحتلا نأل ؛ هبرش يف دح الو ةمرحلا ةهج بيلغت ىنعملاو « عيقنلا نم حدق خوبطلملا
 ةمرحلا نأل ؛ لحي مل هاثلث بهذي ىتح دادتشالا دعب هريغ وآرمخلا خبط ولو . هئرد يف دحلل وهو

 ؛ ريقنلا و تفزملاو متنحلاو ءابدلا يف ذابتنالاب ساب الو : لاق . خبطلاب عترت الف « تررقت دق

 ناك اذإ امأف «هب اًبولغم بنعلاو « اًبلاغ خوبطملا رمتلا ناك اذإاذهو : مالسإلا خيش لاق
 اذكف «بولغملاو بلاغلا ربتعا ءاملاب رمخلا طلح ول امك « دحلا بجي هنإف رمتلا ىلع اًبلاغ بنعلا
 بجيأ ركسي الو اًعيمج هنم برشي مث ذيبنلا عم اهنيعب رمخلا طلخي لجرلا تيأرأ : لاق ءاذه
 .؟دحلا

 مل اًبلاغ ذيبنلا ناك نإو «دحلا بجو اًبلاغ رمحلا ناك نإ ءاملاب طلخ ول اميف : باوجلاو

 ٤ اًعيمج ناخبطي مث ردق يف اًعيمج ناطلخي بنعلاو رمتلا تيأرأ :لاق «رکسی ملام بجی
 بنعلا ءام نم بهذ دق ناك اذإ كلذب سأب ال : لاق «؟ ناذبنيو ناسرميف بنعلا اثلث بهذي ىتح

 . هثلث يقبو « هاثلث بهذ ىتح خبط اذإ لحي

 اًىيش هيف عقنأ ام ناك نإ اًيبز وأ ارت هيف عقنأ مث « ةخبط ىندأ بيبزلاو رمتلا عيقن خبط ولو ) :م
 «رصتخملا» ةلأسم ىلع اًعيرفت تركذ اهلك لئاسملا هذه :ش ( هب سأب ال هلثم نم ذيبنلا ذختي ال اريسي

 . خوبطمو عيقن ىنعم يف هنأل :ش ( لحي مل هلثم نم ذيبنلا ذختي ناك نإو ) :م «وه امك هلوق نم
 ةهج بيلغت ىنعملاو ) :م هلك هدسفأ هنأل :ش ( عيقنلا نم حدق خوبطملا يف بص اذإ امك ) :م

 يف دح الو ) :م اًطايتحا لحلا ةهج ىلع ةمرحلا ةهج بيلغت هييرحت يف هجولا ينعي :ش (ةمرحلا
 . طوقسلاو ءردلا ىلع هانبم نأل ؛ هعفر يأ :ش ( هئرد يف دحلل وهو « طايتحالل ميرحتلا نأل ؛ هبرش

 ىتح دادتشالا دعب ) :م ةمرحملا ةبرشألا نم رمخلا ريغ يآ :ش ( هريغ وأ رمخلا خبط ولو ) :م
 ال ةمرحلا عفد يف اهرثأ رانلا نأل :ش ( خبطلاب عفتري الف « تررقت دق ةمرحلا نأل ؛لحي مل هاثلث بهذي
 ءام نم يتلا يهرمخل ا نأل ؛ ركسلا لبق هبرش يفدحلا بجي ال اذه عم نكلو « اهعفر يف

 . رمخ براش هبراش نوکی الف «ءيين ال خوبطم اذهو «بنعلا

 يف يرودقلا لاق يأ :ش ( ريقتلاو تفزملاو متنحلاو ءابدلا يف ذابتنالاب ساب الو :لاق ) م
 ءاتلا حتفو «نونلا نوكسو « ةلمهملا ءاحلا حتفب :متنحلاو « هابد عمج عرقلا ءابدلاو : «هرصتخم)»

 عمج وهو «اعيمج انوکي نأ زوجي دقو : رضخ ديبع وبأ لاقو «رمح رارج وهو : قوف نم ةانملا

 . ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ‹ يرودقلا هركذ يذلا اذهو «تفزلاب يلطملا تفزملاو « ةمتنح
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 ‹ فرظ لك يف اوبرشاف »: ةيعوألا هذه ركذ دعب لوط هيف ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 . ( ركسملا اوبرشت الو « همرحي الو اًئيش لحي ال فرظلا نإف

 ءابدلا يف ذبتني نأ هركأ : كلام لاقو « يب هيهنل ؛ اهيف ذابتنالا هرك : ةياور يف دمحأ نعو

 .ريقنلاو «متنحلاو « تفزملا ريغ هلك رجلا حابأو « تفزملاو

 ؛فرظ لك يف اوبرشاف : ةيعوألا هذه ركذ دعب لوط هيف ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م

 «لوط هيف يذلا ثيدحلا اذهب دارأ :ش ( ركسملا اوبرشت الو « همرحي الو اًئيش لحي ال فرظلا نإف

 . روكذملا فرظلا يف ذابتنالا نع يهنلا : هيفو

 همحر - ةفينح وبأ انربخأ «راثآلا باتك» يف ساسأ نب دمحم هاور ام وه اهيف ةبرشألا مث

 نع مكتيهن ١ : لاق هنأ ةي يبنلا نع هيبأ نع ةديرب يبأ نع ديزم نب ةمقلع انثدح : لاق - هللا

 نأ يحاضألا موحل نعو «همأ ربق ةرايز يف دمحمل نذأ دقو « رجه اولوقي ءالؤهو ءاهوروزف روبقلا ةرايز

 نعو «مكر يقف ىلع مكعسوم عسويل مكتيهن امنإف اودوزتو « مكل ادب ام اهوكسمأف مايأ ةثالث قوف اهوكسمي

 الو همرحبي الو ايش لحب ال فرظلا نإف «فرظ لك يف اوبرشاف « تفزملاو « متنحلاو ءابدلا يف ذيبنلا

 . تفزملا دعب ريقنلا ءاج تایاورلا ضعب یفو . « رکسملا اوبرشت

 ةبرشألا نع مكتيهن تنك ١ : لب هللا لوسر لاق : لاق ةديرب نع يراخبلا الإ ةعامحجلا جرخأو

 مكتيهن ١ : ملسمل ظفل يفو «« اركسم اوبرشت ال نأ ريغ « ءاعو لك يف اوبرشاف مدألا فورظ يف الإ

 .(مارح ركسم لكو «همرحي الو اًئيش لحي ال فرظلا نإو «فورظلا نع

 : 5 هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نبا نع قورسم نع «هحیحص» يف نابح نبا جرخأو

 . مارح ركسم لكو ءائيش مرحي ال ءاعولا نإو الأ ‹ ةيعوألا ذيبن نع مكتيهن ينإ

 نبا نع « دهاجم نع ‹«لوحألا ناميلس نع « ةنييع نبا نع ملسمو « يراخبلا جرخأو

 دحي سانلا لك سيل :اولاق ةيعوألا نع ك هللا لوسر ىهن ال » : لاقف « رمع نب هللا دبع نع « ضايع

 . (صختراف» لدب «نذأف» : ظفل ىفو ««تفزملا ريغ رحلا ىف صخرأف اًلافس

 ‹«فورظم ال هنأ : يبارعأ لاقف ‹ريقنلاو ‹تفزملاو «متنحلاو ءءايدلا وَ ىبنلا ركذ : لاق «ورمع

 . "کسا ام اوبنتجا» : لاقف كيرش نع «مدآ نب ییحیل ظفل يفو «طح ام اوبرشا » : لاق

 تلاقف « فورظلا نع ةَ هللا لوسر ىهن : لاق رباج ثيدح نم يراخبل بلا جرخآو

 نابح نب دمحم نب ىيحي ثيدح نم يقهيبلا جرخأو « الف :لاقف « اهنم انل دب ال هنإ : راصنألا

 . فيعض وهو ‹ يضاقلا كيرش هيقو TY) ۰) دواد وبا هاور (۱)
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 ناك نإف « هريهطت دعب هيف ذبتني امنإو . هل اًخسان ناكف « هنع ىهنلا نع ربخأ امدعب كلذ لاقو

 اال لسغي اقيتع ءاعولا

 ذيبنلا نع مكتيهن » : لاق ةا هللا لوسر نأ هثدح يردخلا ديعس اب نأ هثدح ناسح نب عساو نبا

 وهو « ميجلا نوكسو « ءاهلا مضب «ًارجه» : اولوقتالو : هلوق «ًاركسم لحأ الو ءاوذبتناف الأ

 . ءانخلاو قطنلا يف شاحفإلا

 اوذبتنا» : ي يبنلا لاق يأ :ش ( هل اخسان ناكف «هنع يهنلا نع ربخأ امدعب كلذ لاقو ) :م

 هيهنل اًخسان كلذب هرمأ ناكف «فورظلا ىف ذابتنالا نع ربخآ امدعب «فرظ لك يف اوبرشاو

 ءيراخبلا هاور ام وه :يهنلا نم دارملاو « ةنسلاب ةنسلا خسن زاوج ىلع ليلد هيفف «مدقا
 هللا يضر - يلع نع « ديوس نب ثراحلا نع « يميتلا ميهاربإ نع « شمعألا نع « ملسمو

 . تفزملاو « ءابدلا نع لب هللا لوسر یهن : لاق -هنع

 یلاعت هللا يضر - سابع نباو « رمع نبا نع « ریبج نب دیعس ثیدح نم ملسم یورو
 اًضيأ يورو . تفزملاو ءريقنلاو «متنحلاو « ءابدلا نع ىهن يب يبنلا نأ : ادهش امهنآ - مهنع

 يف اوذبتنت ال » : لاق هيب هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - سنأ ينربخأ يرهزلا ثيدح نم

 لوسر نأ ةريره يبأ نع « ةملس يبأ نع «يرهزلا ثيدح نع اًضيأ يورو « تفزملاو « ءابدلا
 ۰ . ( تقزملا الو « ءابدلا يف اوذبتنت ال ١ : لاق يب هللا

 ثيدح نم اًضيأ يورو «ريقنلاو « متانحلا اوبنتجا : ةريره وبأ لوقي مث :اًصضيأ ىورو

 هنع ىهن اجب انربخأ : رمع نبال تلق : لوقي ناداز تعمس « ةرم نب ورمع ينربخأ « ةبعش

 يهو متنحلا نع ىهن : لاق ءانتغلب انل هرسفو «مكتغلب انربخأ ‹ ةيعوألا نم ةي هللا لوسر

 لصأ يهو ريقنلا نع ىهنو «عرقلا وهو ءابدلا نع ىهنو «ريقنلا وهو تفزملا نع ىهنو « ةرجلا
 . ةيقسألا يف ذبتني نأ رمأو ءاحسم حسييو ارقن رقني ةلخنلا

 رثكأ فورظلا هذه ىف دتشت ةذبنألا نأل ؛ صوصخلا ىلع ةيعوألا هذه نع ىهن اإ : اولاق

 ديدشلا ذيبنلا برش ةحابإ ىلع فسوي يبأو « ةفينح يبأل حضاو ليلد هيفو « اهريغ يف دتشت ام
 . ركسلا هب عقيام ةمرح ىلعو « ركسملا نود

 ؟ روبقلا ةرايز يف يهنلا يف ىنعملا ناك ام :تلق نإف

 مهمسر ىلعا رجه ١ نولوقيو « هنع نوبرقي رباقملا اوراز اذإ مالسإلا ءادتبا يف اوناك :تلق

 ةرايز نع هيي يبنلا مهاهنف ء«رمخلا برشو ءامدلا كفسو ةلاطبلاب مهاتوم نوفصيو « ةيلهاجلا يف
 . كلذ دعب روبقلا ةرايز مهل حابأ كلذ ىلع اوهتنا املف «رجهلا نع مهل اًماطف روبقلا

 الث لسغي اًقيتع ءاعولا ناك نإف ) :م رمح هيف ناك نإ :ش ( هریهطت دعب هيف ذہنی انو ) :م
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 . قيتعلا فالخب ‹ هيف رمخلا برشتل -هللا همحر -دمحم دنع رهطب ال اديدج ناك نإو ‹ رهطيف
 دنع ليقو ‹ رصعلاب رصعني ال ام ةلاسم يهو « ةرم لك يف ففجيو اًلالث لسغي :فسوي يبأ دنعو

 :لاق . هتراهطب مكحب ریغتم ريغ ایفاص ءاملا جرخ اذإ یتح « یرخآ دعب ةرم ءام الب : فسوی يبا

 . اهليلخت هرکی الو « اهيف حرطي ءيشب وأ اهسفنب الخ تراص ءاوس تلح رمخلا تللخت اذإو

 نإو ) :م اًنالث لسغلاب رهطی هنإف «لوبلا وأ مدلاب فرظلا سجني ول امك برشت اهنأل :ش (رهطيف

 . :ش ( قيتعلا فالخب «هيف رمخلا برشتل -هللا همحر -دمحم دنع رهطي ال اديدج ناک

 :ش (رصعلاب رصعني ال ام ةلاسم يهو «ةرم لك يف ففجيو اًنالث لسغي : فسوي يبأ دنعو ) :م

 يبأ دنعو . ادبأ رهطي ال رصعلاب رصعني ال ام سجنت اذإ :دمحم دنع نإف «روهشم هيف فالخلاو

 یفوتسم رم دقو ‹«ةرم لك يف هفيفجت عم تارم ثالث لسغلاب رهطي : - هللا همحر - فسوي

 هنم بصي مل اذإ امأ «رمخلا هنم بص امدعب رمخلا فرظ لثم اذه : مالسإلا خيش لاقو

 نع يكح دقو .«لصألا »يف اذه دمحم ركذي مل فرظلا لاح ام الخ رمخلا راص ىتح رمخلا

 نم ضقتنا يذلا بجلا ىلع امأف . رهاط هنإو «لخلا ءازجأ هيف لخلا نم ءانإلا يراوي ام نأل

 .رمخلا

 لب ؛ًالخ رصي مل رمخلا نم بجا ءازجأ لخادت ام نأل ؛هركي هنإف : الخ هتروريص : ليقو

 لسغ نأل ؛ لكلا رهطي ىتح لح اب هالعأ لسغي نأ بجيف « اًسجن نوكيف «اءزج كلذك هيف ثبلي

 بجلا لسغ اذإف اندنع زئاج ةساجنلا ليزت ىتلا تاعئاملا نم رمخلا ىوس اب ةيقيقحلا ةساجنلا

 لعفي مل اذإف « قيرطلا اذهب بحل ا رهطيف « هتعاس نم ًالخ رمخلا ءازجأ نم هيف لح ام راص لخلاب

 هطلاخ ريصع هنأل ؛هبرش لحي الو ريصعلا سجني هنإف كلذ دعب رصعلا نم هب ألم ىتح اذك

 . -هيلع هللا ةمحر - هداز رهاوخ هلاق اذكف « الخ ريصي نأ الإ ءرمخل ا

 مكحي ريغتم ريغ اًيفاص ءاملا جرخ اذإ ىتح «ىرخأ دعب ةرم ءام الي : فسوي يبأ دنع ليقو ) :م

 دعب ةرم ءام ألم نكلو ‹لسخلا نم ةرم لك يف ففجي مل اذإ هنأ لوقلا اذهب راشأ :ش ( هتراهطب

 . لسغلا نم ةرم لك يف فيفجتلا ىلإ جاتحي الو رهطي هنإف « هركذ ام هرخآ ىلإ ىرخأ

 هرکی الو ءاهیف حرطی ءيشب وأ اهسفنب الخ تراص ءاوس تلح رمخلا تللخت ت اذو : لاق ) :م

 تراص ءاوس «اًقلطم زوجي ليلختلا نأ دارأ : «هرصتخم» يف يرودقلا لاق يأ :ش ( اهليلخت

 وآ سكعلاب وأ سمشلا ىلإ لظلا نم لقنلاك حلم ا ريخب وأ حلما ءاقلإك « جالعب وأ اهسفنب الخ
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 ءاقلإب ليلختلا ناك نإ هب لصاحلا . لخلا لحي الو ليلختلا هركي :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 نأ : هل . نالوق هب لصاحل ا . لخلا يف هلف هيف ءيش ءاقلإ ريغب ناك نإو « ادحاو ًالوق هيف ءيش

 هيلع هلوق : انلو . هيفاني بانتجالاب رمألاو ‹ لومتلا هجو ىلع رمخلا نم ابارتقا ليلختلا يف

 « لخلا مادإلا معن » : مالسلاو ةالصلا

 ليلختلا هركي :-هللا همحر - ىعفاشلا لاقو) ءاندنع لسغلا اذه هركي الو . هنم برقلاب رانلا داقيإب

 -دمحأو كلام لاق هبو :ش ( دحاو ًالوق هيف ءيش ءاقلإب ليلختلا ناك نإ هب لصاحلا . لخلا لحي الو

 . - هللاامهمحر

 لصاحلا لخلا يف ) :م -هللا همحر - يعفاشللف يآ :ش ( هلف هيف ءيش ءاقلإ ريغب ناك نإو ) :م

 لاق هبو ‹« لحي ال: لوق يفو « انلوقک لحي : لوق يف :ش ( نالوق ) :م ءيش ءاقلاب يآ :ش (هب

 . مهل فالخ الب لحي جالع نودب ةدملا لوطب الخ راص اذإ امآ دمحأو كلام

 ءلومتلا هجو ىلع رمخلا نم ًابارتقا ليلختلا يف نأ ) :م - هللا همحر- يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م

 هناحبس هلوقب رمخلا ىلع بانتجالاب رمأ یلاعتو هناحبس نأ هنایب :ش ( هیفانی بانتجالاب رمألاو

 . زوجي الف ةافانم امهنيبو « هنم بارتقا ليلختلا يفو ٠ بوجولل رمألاو 4 هوبنتجافل یلاعتو

 نم ةعامحلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( لحلا مادإلا معن : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م

 نع يئاسنلاو ملسمو يراخبلا الإ ةعامجلا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر- رباج لوألا ةباحصلا

 معنا : اک هللا لوسر لاق « لاق - هنع هللا يضر- راثد نب براحم نع نوقابلاو عفان نب ةحلط

 . ةمعطألا يف نوقابلاو ةميلولا يف يئاسنلا هجرخأ « «لخلا مادإلا

 : لاق ‹ «لخلا مادإلا معن» : ي هللا لوسر لاق : تلاق - اهنع هللا يض ر- ةشئاع : يناثلا

 ناميلس نع الإ ةورع نب ماشه ثيدح نم فرعي ال « هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح
 . “"لالب نبا

 لئاضفلا يف « كردتسملا » يف مكاحلا اهثيدح جرخأ - اهنع هللا يضر- ءىناه مأ : ثلاثلا

 يل لاق :تلاق - اهنع هللا يضر- بلاط يبأ تنب ءىناه مأ نع سابع نبا نع ءاطع نع

 ينإو « ةسباي ةرسك يدنع نإ :تلقف «؟ ًاعئاج ناكو هلكآ ماعط كدنع له : ي هللا لوسر

 «؟ مادإ نم له :لاقف « حلما اهيلع ترثنو اهترسكف « اهيمله : لاقف « كيلإ اهبرقأ نأ يحتسأ

 ىلع هبص هب هتئج املف « هیمله : لاقف ‹ لخ نم ءیش الإ يدنعام ه4 هللا لوسر اي : تلقف

 . . . ةشئاع نع ةورع نع ةورع نب ماشه نع لالب نب ناميلس قيرط نم (۳۳۱۷) يذمرتلا هجرخآ : حبحص (1)
 . ًاعوفرم
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 ن رسكو ءارفصلا نيكست ثيح نم حالصلا ةفص تبثتو « دسفملا فصولا لوزي ليلختلاب نألو

 رقتفيال ء-اهنع هللا يضر - ناه مأ اي لخلا مادإلا معن : لاق مث هللا دمح مث هنم لکأف هماعط
 . رخ هيف تیب

 دبع نع« ناييإل | بعش » يف يقهيبلا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر- نيأ : عبارلا

 تعمس ينإف اولك : لاقف « لخو زبخب مهءاجف فويض رباجب لزن : لاق هيبأ نع ني نب دحاولا

 نآ لجرلا كالهو « مهيلإ مدق ام اورقتحي نأ موقلا كله « لحلا مادإلا معن :١ لوقي ةي هللا لوسر

 ." باحصأل همدقي نأ هتیب یف ام رقتحی

 نب جرف نع ٠ هننس» يف ينطقرادلا اهثيدح جرخأ- اهنع هللا يضر- ةملس مأ : سماخلا

 : ينطقرادلا اهثيدح جرخأ - اهنع هللا يضر- ةملس مأ نع ةرمع نع ديعس نب ىيحي نع ةلاضف

 الف » : لاق « تتام : اولاق «(؟ ةاشلا تلعف ام :١ لاقف يب ىبنلا اهدقفف اهبلتحت ةاشاهل تناك اهنآ

 لاقو . « رمخلا لخ لحيامك لحي اهغابد نإ» : ةي لاقف « ةغيم اهنإ : انلقف < ؟ اهباهإب متعفتنا

 ثيداحأ يراصنألا ديعس نب ىبحي نع ىور فيعض وهو ةلاضف نب جرف هب درفت : ينطقرادلا
 . "هيلع مباتي ال

 نبا ةريغملا هاور « ةفرعملا يف يقهيبلا لاق . «(مكرمحخ لخ : مكلخ ريخ: رخآ ثيدح

 دايز نبا ةريغملا هب درفت ١ مكرمخ لخ مكلخ ريخ» : لاق هنأ ءب يبنلا نع ريبزل | يبأ نع دايز
 مسا هيلع قلطي ام عيمج لوانتي ماع هنأ : ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجو . يوقلاب سيلو

 ( . “” لخو لخ نيب لصفي مل هنأل «لخلا
 حالصإ ليلختلا نأل « ةيرمخلا وهو :ش ( دسفملا فصولا لوزي ليلختلاب نالو ) :م

 ليلختلاو « هنع ةيرمخلا ةفص ةلازإب هحالصإف « دساف رمخ رهوجلا نأل « زوجيف « دسافرهوجل
 رسكو ءارفصلا نيكست ثيح نم حالصلا ةفص تبثتو ) :م اًح الصإ نوكيف « ةفصلا كلتل ةلازإ

 مآ نع سابع نبا نع ءاطع نع « ءيناه مآ بقانم » يف “)٤/ ٤ ١( كردتسملا يف مكاحلا هجرحأ : حيحص )١(

 . ًاعوفرم . . : ءىناه

 نع يضاقلا بلاط يبآ نع ةنييع نب ميهاربإ قيرط نم هاور ام : )١/ ۸١( «بعشلا» يف هيلع تعقو يذلا (9

 نآ ارش ءرملاب ىفكو «لخلا مادإلا معن ١ : ل هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نب رباج نع راثد نب براحم
 . مهولا ضعب هثيدح يف «قودص هنإف ةنييع نب ميهاربإ الإ تاقث هلاجرو ٩ هيلإ برق ام طخستي

 مآ نع ةرمع نع ديعس نب ىيحي نع ةلاضف نب جرف نع « ةبرشألا » رخاوآ يف (0۳۷ /۲) ينطقرادلا هاور (۳)

 . اعوفرم . .: ةملس

 . مالك هيفو دايز نب ةريغملا هيف (6)
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 غابدلابو هسفنب للختملاب ارابتعا حلاصملل حلاصلا اذكو ‹ حابم حالصإلاو هب يذغتلاو ةوهشلا

 يف ًالالح ريصي لام زارحإ نم هيف ال ىلوأ ليلختلاو « ةقارإلا هبشأف « داسفلا مادعإل بارتقالاو

 هپ یلتبا نم هراتخیف . یناٹلا

 : ءايشأ ةثالث حالصلا ةفص توبث يف ركذ :ش ( هب يذغتلاو هوهشلا

 نم بكرم هنأل « راحلا رهوحلا نم رثكأ هيف درابلا رهوجلا نأل « ءارفصلا نيكست : لوألا

 فيفخت هيف اذهلو « فيطل امهالكو « دراب رهوجو راح رهوج نم ينعأ « نيفلتخم نيرهوج
 . اًفقث الخ ناك اذإ اهاهتنم دنع ةثلاثلا ةجردلا يف فيفختلا نم هنأ ىتح « غيلب

 قيفي هنأ : عئابطلا باحصأ ركذ « اًعيلب اًقيفخت هيف نإ: انلق امل ةوهشلا رسك هيف : يناثلا

 . ةوهشلا

 ‹ ةدعملا يف ةرارحل | ناجيه نم حلصي عوجلاو « ةدعملل حلاص هنأل « يذغتلا هيف : ثلاثا

 يآ :ش ( حابم حالصإلاو) :م رصملا فعضي هنإ :اولاق < هتدحو ةرارحلا ءافطإ ىلإ عرسأ وهو

 حلاصملاو ةحلصم عمج وهو حلاصملل حلاصلا حابم اذكو :ش ( حلاصملل حلاصلا اذكو ) :م

 هنف ‹ هسفنب للختلا ىلع اسايق يأ :ش ( هسفنب للختم اب ؟رابتعا ) :م اهوحنو ةروكذمل ا ءايشألا يه

 . اهريغو ةروكذملا حلاصمل | لجأل عامجإلاب حابي

 نيع ناف « اًضيأ غابدلاب ارابتعاو يأ :ش ( غابدلابو ) :م هوحنو جالعلاب لحت يذلا اذكو

 اذهو :ش (داسفلا مادعإل بارتقالاو ) :م هيلع اًسايق ليلختلا زوجيف غابدلا زاج دقو داسفلاو نتنلا

 ملسنال :ههجوو .لومتلا هجو يلع رمخلا نم اًبارتقا ليلختلا يف نأ: يعفاشلا لوق نع باوج

 اًضيأ ابا رتقا اهيف نإف :ش ( ةقارإلا هبشأف ) :م داسفلا مادعإ هيلإ روظنملا لب « لومتلا ةهج ىلع هنأ

 يف يأ :ش (هيف امه ) :م امهنم لك يف بارتقالا دوجو عم ةقارإل | نم يآ :ش ( ىلوأ ليلختلاو ) :م

 (هب يلتبا نم هراتخيف) :م يناثلا نمزلا يف يأ :ش ( يناثلا يف ًالالح ريصي لام زارحإ نم) :م ليلختلا

 . ًالثم ارمخ ترد اذإ امك « رمخلاب يلتبا نم ةقارإلا يلع ليلختلا راتخيف يأ :ش

 . ؟مدلاو لوبلاو ةتيملا ىلع اًسايق اهيف فرصتلا مرحيف نيعلا سجل يه : تلق نإف

 ةدشلا رابتعاب ةساجنلاو « رمختلا لبق رهاط وهو ريصعلا تاذ اهتاذف كلذك سيل : تلق

 . لحي اهسفنب تللخت ول اذهلو « يبصلا يف يبصلاك لاوزلا لبقي وهو اهفصو لب اهنيع يه امو

 نع يي يبنلا لئس : لاق - هنع هللا يضر- سنآ نع ملسم هاور امیف لوقت ام : تلق نإف
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 ماتيأ نع ب يبنلا لأس ةحلط ابأ نأ سنأ نعاًضيأ يورو .«ال » : لاق ءًالخ ذختيآ رمحلا

 .(ال» : لاق ؟ًالخ اهلعجن الفأ : لاق « « اهقرهأ » : لاق « ارمخاوثرو

 مهل ىرتشاف یماتی هرجح يف ناک ةحلط ابآ نآ : « للعلا » باتك يف اًضيأ ينزلا ىورو
 نكلو ءال : لاق « ؟اهلحتفأ : لاقو كلذ نع ةي هللا لوسر لأسف رمخلا رحت لزنف ارمخ

 لام عيضي اهيف نأل « ةقارإلاب يب يبنلا هرمأ امل ازئاج ليلختلا ناك ولف : ينزملا لاق « « اهقرهأ

 اهوقارأ ةباحصلا نأل وأ :اولاق . ىماتيل رمخلا ناك اًصوصخ ليلختلاب هرمأي ناك لب « ميتبلا

 ةاشلا لهأل نيب امك يب هنيبل ليلختلا زاج ولف « حيحصلا يف درو امك ميرحتلا ةيآ تلزن نيح

 . اهغابد ىلع ةتيملا

 مدؤت نأب لخلا لامعتسااهولمعتسيال ىنعملا نأ: لوألا ثيدحلا نع باوجلا امأ : تلق

 مارحملا ليلحت نع ىهن هنأ: ي هنع يورام ريظن وهو « لخلا عضويامك ةدئاملا يلع عضويو

 : ىلاعتو هناحبس هلوق لزن الو . لامعتسالا دارملا «« سارك باودلا ذختي نأو « لالحل ا ميرحتو

 ام : متاح نب يدع لاق . ١١( ةيآلا: ةبوتلا ) € هللا نود نم اًبابرأ مهنابهرو مهرابحأ اوذختا

 وه)» : لاقف « معن : لاق «(؟ مهنوعيطتو نوهنيو نورمأي اوناك سيلا : ب لاقف « طق مهان دبع

 . لامعتسالاب داحلإلا رسف دقف « كاذ

 ظيلغتلا ىلع لومحم هنأب - هيلع هللا ةمحر- يواحطلا باجآ دقف : يناثلا نع امأو

 ضعب يف درو هنأ ليلدب « بلكلا رؤس يف كلذ درو امك مالسإلا ءادتبا يف ناك هنأل < دیدشتلاو

 « ىن ا نب ذاعم انثدح «همجعم يف يناربطلا هاورو . قاقزلا عيطقتو رابدلا رسكب رمألا هقرط

 يبآ نع - هنع هللا يضر- سنأ نع دابع نب ىيحي نع ثيل انثدحرمتعم انثدح ددشم انثدح

 قرهأ» : لاقف « ؟يرجح يف ماتيأل ارمخ تيرتشا ينإ ةا هللا لوسراي :تلق : لاق ةحلط

 . '«ناندلا رسكاو رمخلا

 نب ةزمح نع مرم يب نب ركب وبأ انثدح عفان نب مكاحلا انثدح « هدنسم » يف دمحأ ىورو

 حيرص اذهو "(ةنيدملا قاوسأ يف هديب رمخلا قاقز قش لب يبنلا نأ :١ رمع نبا نع بيبح
 قشو ناندلا رسك نودب ةقارإلا هنكيي ناك دقو « ريغلا لام فالتإ هيف نأل « رمألا ظيلغت يف

 - رمع نعدرو دقو «عدرلا يف غلبأ نوكيل ديدشتلا اهفالتإب دصق نكلو « اهريهطتو قاقزلا
 نب ديزي انربخأ « تاقبطلا» يف دعس نبا هاور امك « رامحخ تيب قرح هنأ - هنع هللا يضر

 . فيعض وهو ميلس يبأ نب ثيل هيفو فنصلملا ركذ امك يناربطلل هازع (۱)

 . مالک هیفو بیبح نبا هیفو فيعض وهو میرم يبأ نب هللا دبع نب ركب وب هيف: تلق (۲)
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 : ليق رمخلا هنم صقن يذلا وهو هالعأ امأف « ءانإلا نم اهيزاوي ام رهطب الخ رمخل ا راص اذإو

 . رهطيف « هتعاس نم للختيف للاب لسغ اذإ الإ سباي رمخ هنأل ؛ رهطي ال : ليقو « اًَعبت رهطي
 يدرد برش هرکیو : لاق . اولاق ام یلع لاحلا يف رهطي الخ ئلم مث رمخلا هنم بص اذإ اذكو

 ؛ هب طاشتمالاو رمخلا

 نأ : هيبأ نع فوع نب نمحرلا دبع نع ميهاربإ نب دعس نع بيرد يبأ نبا انربخأ نوراه

 هتيأر دقلف :لاق « بارشلل ًايواح ناكو يفعسلا ديشور تيب قرح - هنع هللا يضر-رمع

 . ران اهتم

 هاور امك « الام مهرمخ نع ماتيألا ضوع يب يبنلا نأ »: رباج نع ثيدح يف درو دقو

 ىسيع نع يمقلا بوقعي انثدح يفوكلا ديمح نب رفعج انثدح « هدنسم » يف يلصوملا ىلعي وبأ
 يف ًاماتيأ ضوعن انإف نيرحبلا لام اناتأ اذإ» : لاق هيفو .  ركذف « رباج نع ةثراح نب
 . بابلا اذه نم ىضم اميف مدقت دقو ٠« مهلام

 نم ةلمهملا ءارلاب اهيراوي اميف زوجي :ش ( ءانإلا نم اهيزاوي ام رهطي الخ رمخلا راص اذإو ) :م
 رمخلا رتسي امرهطي يأ ةاواسملا يهو < ةازاوملا نم ةمجعملا ءازلاب زوجيو « رتسلا يهو <« ةاراوملا

 ىلعأ يأ :ش ( هالعأ اماف ) :م ءانإلا يف اهعافترا ردق ىنعمب ءانإلا نم اهيواسي ام وأ ءانإلا نم

 لوغشملا نوكي ال ءانإلا فصن يف رمخلا تناك اذإالثم :ش ( رمخلا هنم صقن يذلا وهو ) :م ءانإلا

 ًالخ ةرمخلا ةروريصل يناتحتلا فصنلا رهطي الخ تراص اذإف « يناتحتلا فصنلا الإ رمخلاب هنم

 ذخأ هبو ‹ لجل ا ةدارإ نم يأ :ش ( اًعبت رهطي :ليق ) :م ؟رهطي لخلاب له يناقوفلا فصنلا امأو .

 . ديهشلا ردصلاو ديبع وبأو يناودنهلا

 نم للختيف لخلاب لسغ اذإ الإ ) :م اًسجن نوكيف :ش ( سباي رمخ هنأل رهطي ال : لیقو ) :م

 نإو رهط دقف كلذ لعف اذإف « فرظلا عيمج بيصي ىتح لخلا هيف رادي ينعي :ش ( رهطيف هتعاس

 هنم بص اذإ اذكو ) :م . بيرق نع هيف مالكلا رم دقو « (ةريخذلا » يفاذك رمخلا هيف برشي مل
 ليحتست هيف يتلا رمخلا راثآ نأل « خياشملا يأ :ش ( اولاق ام ىلع لاحلا يف رهطي ًالخ ئلم مث رمخل ا

 ام رمخلا يدردو ‹ (ريغصلا عماحلا » يف لاق يأ :ش ( رمخلا يدرد برش هرکیو : لاق ) :م

 اغإ رمخلا يدردب يأ :ش ( هب طاشتمالاو ) :م هوحنو بيبزلا يدرد اذكو « هلفسأ يف بسري

 ءاسنلا ىهنت تناك اهنأ : ةشئاع نع حص دقو « رعشلا نيسحت يف ريثأت هل نأل « طاشتمالا صخ

 )١( نيل وهو ةيراج نب ىسيعو فيعض وهو يمعلا بوقعي هيف .
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 ‹ ةباد ةربد وأ أحرج هب يوادي نآ زوجي ال | ذهلو « مارح مرحملاب عافتنالاو رمخلا ءازجأ هيف نأل

 اهيقسي ال اذکو . هاقس نم ىلع لابولاو ‹ يوادتلل اًببص يقسي نآ الو « اًيمذ يقسي نأ الو

 بلكلا يف امك « هب سأب الف رمخلا ىلإ تدنيق اذإ امأ .اهيلإ رمخلا لمحت ال : ليقو « باودلا

 ال هيلإ لخلا لمح حابي نكل ء الخ ريصي هنأل ؛ هب سأب ال لخلا يف يدردلا ىقلأ ولو . ةتسيملاو
 همحر - يعفاشلا لاقو . ركسي مل نإ يدردلا براش يأ « هبراش دحي الو : لاق . انلق امل هسكع

 نم عابطلا يف امل هريثك ىلإ وعدي ال هليلق نأ : انلو . رمخلا نم اءزج برش هنأل ؛دحي :-هللا

 ةوبنلا

 . يهنلا دشأ كلذ نع

 نأ زوجي ال اذهلو « مارح مرحملاب عافتنالاو رمخلا ءازجإ) :م يدردلا يف يأ :ش (هيف نأل) :م

 مل هللا نإ: - هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثيدحل :ش ( احرج) :م رمخلاب يأ :ش (هب يوادي

 نيتحتفب ربدلاو ءةباد ربد يوادي وأ يأ :ش (ةباد ةربد وأ) :م «مكيلع مرح اميف مكءافش لعجي
 رسكو لادلا حتفب ربدلاو «ملعي ملع باب نم اربد ربدت ةبادلا تربد نم اهرقع وأ ةبادلا حرج

 ابارتقا هيف نأل زوجي الو يأ :ش (اًيمذ يقسي نأ الو) :م نيتحتفب ربد هيف يذلا ناويحلا وه ءابلا

 يآ :ش (يوادتلل ًيبص يقسي نأ الو) :م ةيصعملا ىلع ةناعإو هنع بانتجالاب رومأم وهو « رمخلل
 يأ :ش (لابولاو) :م دوعسم نبا ثيدح نم انركذ امل يوادتلا لجأل اًيبص يقسي نأ زوجي الو
 . باطخلا ىلع ىنہي مثإلاف «بطاخم ريغ يبصلا نأل :ش (هاقس نم ىلع) :م ةئيطخلاو مثإلا

 لمحت ال : ليقو ) :م هنم برقأو رمخلاب عافتنا عون هنأل :ش ( باودلا اهيقسي ال اذكو ) :م

 :ش ( هب ساب الف رمخلا ىلإ ) :م باودلا يأ :ش ( تديق اذإ ام ):م باودلا ىلإ يأ :ش (اهيلإ رمخلا

 ديق ولو . بلكلا ىلإ ةتيملا لمحت ال يآ :ش ( ةتيلاو بلكلا يف امك ) :م هانركذ يذلا ىنعملا مدعل

 اليك ةرأفلا ىلإ لمحت ةرهلا نكلو « ةرهلا ىلإ لمحت ال ةرأفلا اذكو « هب سأب ال اهيلإ بلكلا

 . رمخ اب نيطلا لبي نأ هركيو :« ةريخذلا » يفو . ةرورض الب ةساجنلل ًالماح ريصي

 ىلإ يأ :ش ( هيلإ لخلا لمح حابي نكل الخ ريصي هنأل هب ساب ال لخلا يف يدردلا يقلأ ولو ) :م

 ليلعتلا ىلإ هب راشأ :ش ( انلق ال ) :م لخلا ىلإ يدردلا لمح وهو :ش ( هسكعال ) :م يدردلا

 . ةتيلاو بلكلا يف امك هلوق نم دافتسملا

 ( دحي -هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ركسي مل نإ يدردلا براش يأ« هبراش دحي الو : لاق ) :م

 ال يدردلا يأ :ش ( رمخلا نم ًاءزج برش هنأل ) :م ملعلا لهأ رثكأو دمحأو كلام لاق هبو :ش

 يف امل هريثك ىلإ وعدي ال هليلق نأ انلو ) :م . ريثكلاو ليلقلا يف دحل ا بجي رمخلا يفو « هنم ولخي

 برش داتعي نم لب « يدردلا برش ىلإ ليم ال عابطلا نأل « ةرفنلا نم يأ :ش ( ةوبنلا نم عابطلا
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 هيلع بلاغلا نألو ‹ ركسلاب الإ اهيف دح الو ةبرشألا نم رمخلا ريغ هبشأف « اًصقان ناكف « هنع

 ؛ ليلحإلا يف اهراطقإو رمخل اب ناقتحالا هركيو « جازتمالاب ءاملا هيلع بلغ اذإ امك راصف لفثلا

 ال ةقرم يف محلا لعج ولو. ببسلا وهو « برشلا مدعل دحلا بجي الو « مرحم اب عافتنا هنأل

 ةنيجع نجع زبخ لكأ هركيو . خبطلا هباصأ هنأل « هنم ركسي مل ام دح الو اهب اهسجنتل لكؤت

 . هيف رمخل ا ءازجأ مايقل رمخل اب
 س

 نألو ‹ ركسلاب الإ اهيف دحالو ةبرشألا نم رمح ا ريغ هبشأف اصقان ناكف هنع ) :م يدردلا فاعي رمخلا

 بلاغلا وه ءاملا ناك اذإ دحي ال ثيح :ش ( جازتمالاب ءاملا هيلع بلغ اذإ امك راصف لفثلا هيلع بلاغلا

 . انرکذامک

 ٠ مرحملاب عافتنا هنأل ) :م ركذلا بقث وهو :ش ( ليلحإلا يف اهراطقإو رمل اب ناقتحالا هركيو ) :م

 برشلا يأ :ش ( ببسلا وهو برشلا مدعل ) :م دحي الو خسنلا ضعب يفو :ش ( دحلا بجی الو

 دحلا بجي :دمحأ نعو . كلامو يعفاشلا لاق هبو « دجوي ملو دحلا بوجو يف ببسلا وه

 . برشلا مدعل بجي ال هنأ حصألاو : ةمادق نبا لاق « هفوج ىلإ هلخدأ هنأل ‹ ناقتحالاب

 دحالو ) :م رمخلاب ةقرملا سجنتل يأ :ش ( اهب اهسجنتل لكؤت ال ةقرم يف رمخلا لعج ولو ) :م

 . بنعلا ءام نم يذلا وهرمخلاو « خوبطم هنأل :ش ( خبطلا هباصأ هنأل ؛ هنم ركسي ملام

 ‹ بولغملاو بلاغلا ربتعي خبطي مل ولو . اهيف دوجوم رمخلا نيع نأل «دحي :دمحأ دنعو

 . ءا اب رمخلا جزم ولامک

 هاثلث بهذ ىتح خبط اذإ رمخلا نأ ىلع لدت ةلأسملا هذهو : « هحرش » يف مالسإلا خيش لاقو

 .ءانب قبي مل خبطلا دعب هنأل « ركسي مل ام هبرشب دحلا بجي ال هنأ

 امأو « نيجعلا يف يأ :ش ( هيف رمخلا ءازجأ مايقل رمخ اب ةنيجع نجع زبخ لكأ هركيو ) :م

 ثالث رهاطلا ءا اب ىلغي : فسوي يبأ دنعو « ادبأ رهطي ال : دمحم دنعف « رمخلاب خبط اذإ محللا

 . ةرم لك يف دربیو تارم
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 ريصعلا خبط يف لصف
 يقب ام يثلث باهذ ربتعيو ‹ نكي مل نأك لعجي دبزلاب هفذقو رانلاب هنايلغب بهذ ام نأ لصألاو

 ىتح يقابلا خبطي دبزلاب قرود بهذف خبط ريصع نم قراود ةرشع هنايب « يقابلا ثلثلا لحيل

 ام ايأو ‹ هجزامي ام وأريصعلا وه ادبز بهذي يذلا نأل ؛ لحيف ثالثلا ىقبيو قراود ةتس بهذي

 هيلع بص اذإ ريصعلا نأ رخآ لصأو « ةثالث اهثلث نوكيف « قراود ةعست ريصعلا ناك لعج ناك

 بهذ امدعب يقابلا خبطي هتفاطلو هتقرل اًباهذ عرسأ ءاملا ناك نإ هئامب خبط مث ‹ خبطلا لبق ءام

 الف ‹ ريصعلا يناثلاو ءاملا وه لوألا بهاذلا نأل « هاثلث بهذي ىتح ءاملا نم هيف بص ام رادقم

 . ريصعلا يثلث باهذ نم دب

 ( ريصعلا خبط يف لصف) :م

 لحي ال ريصعلا نأ ىنعم اهيف ركذ الو « هتيفيكو ريصعلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 سيل لصفلا اذه يف امو « هاثلث بهذي نأ ىلإ ريصعلا خبط ةيفيك نيبي عرش « هاثلث بهذي مل ام

 اعيرفت هركذ « « طيسابملا» يف روكذم وه انإو « يرودقلا يف الو « « ريغصلا عماجلا ١ يف روكذمب
 . اذه لبق رکذ ام ىلع

 نم بهذ ام ينعي :ش ( نكي مل نأك لعجي دبزلاب هفذقو رانلاب هنايلغب بهذ ام نآ لصألاو ) :م

 (يقابلا ثلثلا لحيل يقب ام يفلث باهذ ربتعيو ) :م ربتعي ال دبزلاب هفذقو نايلغلا ةياغ نمو ردقلا

 ام نايب يأ :ش ( هنايب ) :م لحي ال ناشلثلا بهذي مل اميف نيثلثلا يف ناطيشلا بيصن نأل :ش

 يفو ءارلا حتفو واولا نوكسو ةلمهملا لادلا حتفب - قرود عمج وهو :ش ( قراود ةرشع ) :م ركذا

 . برعم يمجعأ بارشلا لايكم وهو « - فاق هرخآ
 بهذف خبط ريصع نم ) :م ءانمأ ةعبرأ هعست : ةعيرشلا جات لاقو . ءانمأ رشع هعست : ليق

 :ش (ثالثلا ىقبيو قراود ةتس بهذي ىتح ) :م قراود ةعست وهو :ش ( يقابلا خبطي دبزلاب قرود
 :ش (ريصعلا وه ) :م ادئاز هنوك لاح يأ :ش ( دبز بهذي يذلا نأل ؛ لحيف ) :م قراود ةثالث وهو

 نمريصعلا جزا يام وه ادئاز بهذ يذلاو يأ :ش (هجزامي ام وأ ) :م ريصعلا سفن نم ىنعي
 . يدردلاو بارشلاو لفثلا

 (ةلالث اهل نوكيف ‹ قراود ةعست ريصعلا ناك لعج ) :م ناك نيعونلا يأ :ش ( ناك ام ايآو ) :م

 . لحيف ةثالث يقابلاو ةتس بهاذلا نوكيف « قراود ةثالث ةعستلا ثلث نوكيف يأ :ش

 هتقرل ًاباهذ عرسأ ءاملا ناک نإ هئام خبط مث خبطلا لبق ءام هيلع بص اذإ ريصعلا نأ رخآ لصأو ) :م

 ءاملا وه لوألا بهاذلا نأل ؛ هاثلث بهذي ىتح ءاملا نم هيف بص ام رادقم بهذ امدعب يقابلا خبطي هتفاطلو

 يف هداز رهاوخ مالسإلا خيش هلاق ام كلذ نايب :ش ( ريصعلا يشلث باهذ نم دب الف ‹ ريصعلا يناثلاو
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 ًءام ناثلثلا بهذ هنأل « لحيف اهشلث ىقبيو اهاثلث بهذي ىتح ةلمجلا ىلغت اعم نابهذي اناك نإو

 ءهاثلث يلغلاب ريصعلا نم بهذ ام دعب هيف ءاملا بص اذإ امك « ريصعو ءام يقابلا ثلثلاو اريصعو

 عست ىقبي ىتح خبط لوألا هجولا يفف « ءام نم اًقرود نورشعو ريصع نم قراود ةرشع هنايب
 . انلق ال ةلمجلا اثلث بهذي ىتح يناثلا هجولا يفو « ريصعلا ثلث هنأل ؛ ةلمجلا

 ثلثلا ىلإ كتجاحب مهسأ ةثالث يلع ريصعلاو ءاملا نم ةرشع لك لعجي نأ :وهو « «هحرش»
 ‹ريغ ال ريصعلا يقب ام نأل « نكي مل نأك لعجي بهذ امو ةعست نم ةتس ءاملا نوكيف « نيثلثلاو
 دحاو يقبو ةينامث بهذف نانثا ةرمو ةتس ةرم بهذ دقف هاثلث بهذي ىتح خبطيف مهسأ ةثالث وهو
 . ثلث وهو قراود ةثالث لصاحلا وهو لكلا عست وه

 ىتح ةلمحجلا يلغت ) :م اعم نابهذي ريصعلاو ءاملا ناك نإو يأ :ش ( اعم نابهذي اناك نإو ) :م
 نأ ملع - هللا همحر- دمحم نأك :مالسإلا خيش لاق :ش ( لحيف اهشلث ىقبيو « اهاشلث بهذي
 نابهذي ءاملا هيف بص اذإ ام هنم ألوآ ءاملا بهذي خبطو ءاملا هيف بص ول ام هنم نيعون ىلع ريصعلا
 نوك لاح يأ :ش ( اريصعو ٌءام ناشلشلا بهذ هنأل ) :م ؛ًالصفم هيف باوجلا لصف كلذكو « اعم
 مهضعب مهنوك لاح ينعي « ةاشمو اًنابكر موقلا ءاج كلوق لثم اذهو « اريصعو ءام نيثلثلا
 وهو ريصعلا نم مارحلا بهذ دقو :ش ( ريصعو ءام يقابلا ثلثلاو ) :م نيشام مهضعبو نيبكار

 ىقبيو نورشع وهو هاثلث بهذي ىتح خبطي نأ :وهو : مالسإلا خيش لاق اميف هنايبو « ناثلثلا
 نوكيف « اعم نابهذي اناك اذإ ريصع هيليو ءام هيلي ناك ةرشع يقب ىتم هنأل « ةرشع وهو ةثالث
 . لحيف كلثلا ىلإ ريصعلا در دقو « ةرشع ريصعلا ناك دقو « ةثالث ريصعلا ثلث

 . اذه مكح راص ىنعي :ش ( هاثلث يلغلاب ريصعلا نم بهذ امدعب هيف ءاملا بص اذإ امك ) :م

 . اذه اذكف لحي ثيحب ًاثلثم راص امدعب ريصعلا يف بص ول ءام مكحك

 هجولا يف« ءام نم اًترود نورشعو ريصع نم قراود ةرشع ) :م ركذ ام نایب يأ :ش ( هنایب ) :م
 عست :ش ( ريصعلا ثلث هنأل ؛ ةلمحجلا عست ىقبب ىتح خطي ) :م ًالوأ ءاملا بهذ اذإ اميف يأ :ش ( لوألا
 ريصعلا نأل « ريصمعلا ثلث ةثالشلاو دبزلاب قرودلا باهذ دعب كلذو « ةئالث يهو ةلمجلا

 . ةثالث اهثلث ةعست يقف دبزلاب قرود اهنم بهذ نكلو «ةرشع

 اللث بهذي ىتح) :م اعم نابهذي ريصعلاو ءاملا ناك اذإ اميف يأ :ش ( يناثلا هجولا يفو ) :م
 ةرشع يقب ىتمف « ةثالث ةرشع يقبو نورشع وهو ةلمحجلا اًنلث بهذي ىتح خبطي يأ :ش (ةلمجلا
 ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امه ) :م ءاملا ثلثو ريصعلا ثلث ىقابلا ناك وأ « ريصع هثلثو ءام ءاثلث ناك
 . ريضعلا ثلثو ءاملا ثلث يقابلا نأل هلوق
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 ىتح يلغف رانلا هنع عطق ولو « امرحم ريصي نأ لبق لصح اذإ ءاوس تاعفد وأ ةعفدب يلغلاو

 هضعب قيرهأ مث هضعب بهذف خبط اذإ ريصعلا نأ :رخآ لصأو . رانلا رثأ هنأل ؛ لحي ناثلثلا بهذ

 دعبو يقابلا يف هبرضتف عيمحلا ثلث ذخأت نأ هيف ليبسلاف ناشلثلا بهذي ىتح ةيقبلا خبطت مک

 جرخي امف ءيش هنم بصني نأ لبق خبطلاب بهذ ام باهذ دعب يقب ام ىلع همسقت مث « بصنملا

 ذخاأت لاطرأ ةثالث هنم قرهأ مث لطر بهذ ىتح خبط ريصع لاطرأ ةرشع هنايب لالح وهف ةمسقلاب

 مث ٠ نيرشع نوكيف ‹ ةنس وهو بصنم لا دعب يقب اميف هبرضتو ثلثو ةثالث وهو « هلك ريصعلا ثلث

 امدعب يقب ام ىلع نيرشعلا مسقت

 :ش ( امرحم ريصي نأ لبق ) :م يللا يأ :ش ( لصح اذإ ءاوس تاعفد وأ ةعفدب يلغلاو ) :م

 مث « دربي نيح كرت مث هاثلث ىقبيو هاثلث بهذي ىتح اريصع لجرلا خبط اذإ : لصألا يف لاق

 لاح نع ريغتيو يلغي نأ لبق هيلع داعأ ناك نإف يقب ام فصن بهذي ىتح خبطلا هيلع داعأ

 الف الإو ريصعلا ةلاح نع ريغي ناك نإو ةوالحلا ةلاح يف دجو خبطلا نأل « هب سب الف ريصعلا

 . ةمرحلا توبث دعب دجو خبطل | نأل هيف ريخ

 خبط اذإ هتروص :ش ( رانلا رثأ هنأل ؛ لحي ناشلثلا بهذ ىتح يلغف رانلا هنع عطق ولو ) :م -

 صقن ىتح دربي ملف رانلا هنع عطق مث هاسمخ يقبو ًالثم هسامخأ ةثالث [بهذ] ىتح ريصعلا

 اذإ امك راصف رانلا ةرارحب بهذ رانلا عطق دعب بهذ ام نأل « لح ثلثلا يقبو نيثلثلا مامت هيلع

 راصو نيثلثل | باهذ دوصقملا نأل « الم ريصيف « سمشلا ةرارحب هاثلث بهذو ريصعلا سمش

 ال ثیح هاثلث بهذ یتح خبط مٹ اًمرحم ادتشم درب ولام فالخب . هتحت رانلاو الثم راص ول امک

 .« طوسبملا»و « ةريخذلا » يف اذك « لحي

 بهذي ىتح ةيقبلا خبطت مك هضعب قيرهأ مث هضعب بهذف خبط اذإ ريصعلا نأ : رخآ لصأو ) :م

 يذلا لصألا : اًيناث مث . ربتعي ال دبزلاب بهذ ام نأ: هيف يذلا لصألا ًالوأ ركذ :ش ( ناثلثلا

 . نيروكذملا نيهجولاب ءاملا هيف بص اذإ اميف

 ٹلث ذخات نآ هيف لیبسلاف ) :م : لاقف ضعبلا ةقارإ دعب ةيقبلل خبط ردق ةفرعم ركذي : اًئلاث مث

 ام باهذ دعب يقب ام ىلع همسقت مث ) :م بوكسملا يأ :ش ( بصنملا دعبو يقابلا يف هبرضتف عيمحلا

 خبط ريصع لاطرأ ةرشع :هنايب . لالح وهف ةمسقلاب جرخي امف . ءيش هنم بصني نأ لبق خبطلاب بهذ

 لک نأل :ش ( ثلثو ةثالث وهو « هلك ريصمعلا ثلث ذخات لاطرأ ةثالث هنم قرهأ مث « لطر بهذ ىتح

 . ٹلثو ةثالث اهثلثو « ةرشع ريصعلا

 تارم ثالث ةتسلا نأل :ش ( نيرشع نوكيف « ةتس وهو بصنم ا دعب يقب اميف هبرضتو ) :م

 امدعب يقب ام ىلع نيرشعل | مسقت مث ) :م نورشع ةلمحجلاف ‹ نانئا تارم ثالثلاو ‹ رشع ةينامث
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 ناعستو نانثا كلذ نم ءزج لكل جرخيف ةعست كلذو ‹ ءيش هنم بصني نأ لبق هنم خبطلاب بهذ

 .« رخآ قيرط اهلو . لئاسملا جرخت اذه ىلعو « ناعستو نالطر هنم يقب ام لالحلا نأ تفرعف

 :ش ( ناعستو نانثا كلذ نم ءزج لكل جرخيف « ةعست كلذو « ئش هنم بصني نأ لبق هنم خبطلاب بهذ

 ءيش هنم بصني مل نإ يقابلا ناكو « يقب اميف لخاد ينعملا يف خبطلاب بهاذلا لطرلا نأل اذهو

 بهاذلا لطرلا نأل « لطر عستو لطر ىنعم رسف كلذ نم لطر لك نأ انفرعف « لاطرأ ةعست

 لاطرأ ةثالث ىنعملا يف اذهف لاطرأ ةثالث هيف بصنا اذإف « ًاعاستأ يقب ام ىلع مسقي نايلغلاب

 بهذي ىتح هخہبطيف لطر عاستأ ةتسو لاطرأ ةتس هنم يقابلا نوكيف « لطر عاستآ ةثالثو

 : هلوق ینعم وهو ‹ لطر اعستو نالطر وهو ثلثلا هنم ىقبيو « ناثلثلا

 امك لطر اعست يأ « ءاتلا مضب :ش ( ناعستو نالطر هنم يقب ام لالحلا نأ تفرسعف ) :م

 ‹ ةريثك لئاسم جرخت ةروكذملا لئاسملا ىلعو يأ :ش ( لئاسملا جرخت اذه ىلعو ) :م انركذ

 ىتح خبطي مث نالطر هنم قيرهأ مث لاطرأ ةينامث ىقبو نيلطر نايلغلاب بهاذلا ناك اذإ : اهنم

 ‹ عيمجلا ثلث ذخأت نكل « لطر فصنو لاطرأ ةثالثلا لوزت ىتح خبطي ن يغبني ناثلثلا لوزي

 ‹ نورشع ريصيف « ةتس كلذ وهو « ةقارإلاو نايلغلا دعب ىقابلا يف هبرضتف « ثلثو ةثالث كلذو

 فصنو نالطر جرخي ةينامث كلذ و « ةقارإلا لبق نايلغلا دعب يقابلا ىلع نورشعلا مسقي مث

 . ثلثلا وهو « ةقارإلاو نايلغلا دعب هيلإ خبطلا يهتني نأ بجي يذلا وه رادقملا اذهو « لطر

 هنم ذخأو لجر ءاج مث « ةسمخ يقبو لاطرأ ةسمخ نايلغلاب بهاذلا ناك اذإ :اهنمو

 نالطر یقہی ىتح هخبطي نأ يخبني ثلثلا ىقبيو ناثلثلا بهذي ىتح خبطي مل ةعبرأ يقبو لطر

 ‹«ةعبرأ يهو ةقارإلا دعب يقابلا يف ثلثو ةثالث يهو ةلمجلا الث برضت كنأل < لطر ائلثو

 ‹«مهس ثلثو مهنم ةعبرألا يف ثلثو رشع ىنثا ةعبرألا يف ةثالثلا نأل اشلثو رشع ةثالث نوكيف

 ةمسقلا نم جرخي ةسمخ كلذو «ةقارإلا لبق نايلخلا دعب يقابلا ىلع ثلثو رشع ةثالث مسقيف

 جرخيف ةسمخلا يلع تمسق اذإ ةرشعلا نإ لاقو «لطر سمخ ثلثو لطر سامحأ ةئالثو نالطر

 ةسمخلا ىلع مسق اذإ ثلثلاو سامخأ ةثالث جرخي ةسمخلا ىلع تمسق اذإ ةثالثلاو «نامهس

 ةثالث يهو رسكلا جرخم يف ةسمخلا يهو حيحصلا برضت كنأل «لطر سمح ثلث جرخي

 ءيشلا سامخأ ةثالث مث سمخلا ثلث جرخي ثلثلا وهو رسكلا هيلع مسقي مث رشع ةسمخ ريصت

 هسامخأ ةثالث يهو هاثلث رشع ةسمخ نم ةرشع نأ ىرت الأ .ءيشل | ثلث عم واسم هسمحخ ثلثو

 . دحاو هسمخ ثلثو ةعست هسامخأ ةثالث نأل ةسمخ ثلثو

 نأ :وه :ليق . اهجارختسا يف رخآ قيرط ةروكذملا ةلأسملل يأ :ش ( رخآ قيرط اهلو ) :م

 رشع هاثلثف لالحلا ىقبيو مارحلا بهذيل خبطي امنإ هنأل « مارحلا نم نايلغلاب بهاذلا لعجي
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 . باوصلاب ملعأ هللاو « لئاسملا نم اهريغ جيرخت ىلإ ةيادهو ةيافك هب انيفتكا اميفو

 بهاذلاو ‹ لطر ثلثو لاطرأ ةثالث وهو لالح هشلثو لطر اشلثو لاطرأ ةتس وهو مارح لاطرأ

 مارحلاو « لطر ثلثو لاطرأ ةثالث اهنم لالحلا لاطرأ ةعست يقابلاو « مارحلا نم بهاذ خبطلاب

 امهنم بهاذلا ناكو ًاعيمج مارحلاو لالحلا نم وهف ةثالث قتيرهأ اذإف « لطر اغلثو لاطرأ ةسمحخ

 . لطر اعستو نالطر هاثلث ىقبيف « لطر عستو لطر وهو ةثالث لالحلا نم بهذف « ءاوسل ا ىلع

 هلثلو الث هل باسح ىلإ هجايتحال ةعست لطر لك لعجاف فاشكنالا ةدايز تمر ولو

 ىقبيف ةرشع وهو ةثالث قيرأ دقو « اًمهس نيثالث لالحلا لاطرأ تراصف « ةعست وهو ثلث
 . رخآ قيرط اذهلو ‹ خيشلا لوق ىنعم اذهو ‹ لطر اعستو نالطر وهو نورشع

 ىلإ ) :م لصوم قيرط يأ :ش ( ةيادهو ) :م نطفلا يكذلل :ش ( ةيافك هب انيفتكا اميفو ) :م

 كلذب يدهتسي نمل :ش ( لئاسملا نم ) :م اهانركذ يتلا لئاسملا ريغ يأ :ش ( اهريغ جيرخت

 . لوصألا نم انركذ ام وهو هظفحيو

 ‹ ةرعقم ريغ ةحطسم اهتدعاق ًاردق نوكي نأ يغبني ريصعلا اهيف خبطي يذلا ردقلا نأ ملعاو

 ًالمتف « ةيواستم ماسقأ ةثالثب موسقم هعافتراو ‹ ةماقتسالا ىلع هعافترا يف اريدتسم طيحمل ا اهرادجو

 دعب لاق اذك ‹ ثلثلا ردق ىلع ىلفسلا ةمالعلا ىلإ رادقملا يف يقابلا عجريو هاثلث بهذي نأ ىلإ خبطيو

 . (باوصلاب ملعأ هللاو) :م « هباتك يف باسحلا
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 دصلا باتک

 هلوقل « مرحلا ريغ يف مرحملا ريغل حابم لعفلاو « داصي ام ىلع قلطيو « دايطصالا :وه ةغل ديصلا

 )۲ ةيآلا : ةدئاملا) € اوداطصاف متللح اذإو : یلاعت

 ( ديصلا باتك) :م

 ىلع امهلامتشا :وه نيباتكلا نيب ةبسانملا هجو . ديصلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 امهنم نأل : ليقو . همدق كلذكف« ينطاب هنأل < ىوقأ لوألا نأ الإ « طاشنلاو رورسلا نم عون

 مارحلا مرح دقف هوركم ديصلابو «مارح ةبرشألاب يهلتلا نأ الإ « يهلتلا بابسأ نم ريصي دق
 ‹ دئاصلا لاح فالتخاب فلتخم هببسو بساكملا نساحم ديصلا نساحمو هوركملا ىلع هتوقل

 . هزنتلاو جرفتلل نوكي دقو . ةوالح هراهظأإل نوكي ال دقو < هيلإ ةجاحلا نوكت دقف

 دقو « دايطصألا ىنعمب ردصم ةغللا يف ديصلا نأ دارأ :ش ( دايطصالا :وه ةغل ديصلا ) :م

 ةلصأ اعيبم نأ امك « دويصم هلصأو ديصم كلذو « دئاص وهف اديص ديصي داص : لاقيو

 : رعاشلا

 لاطبألا يديصف ت ېکر اذإو

 الإ هذخأ نكي ال اًعنتم هنوكل اًيمدآ ناك نإو « عاجشلا وهو « لطبلا ىلع ديصلا مسا قلطأ

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب هتيعرشو . ةليحلاب

 ازاجم ناويحلا نم :ش ( داصي ام ىلع ) :م ردصملا وه يذلا ديصلا ظفل يأ :ش ( قلطيو ) :م

 « صنلاب مارح مارحلا ديص كلذكو « ةيآلاب ديصلا هيلع مرحم مرحلا :ش ( مرحلا ريغ يف مرحلا

 تيوفت هيف نأل «ىلوألا قيرطلاب هديصف مارح هعيب ناک اذإف « «اهديص رفني ال» : ي هلوقوهو
 . قحتسملا نمألا

 ةيعورشمل ليلد اذه :ش ( ( ۲ ةيآلا : ةدئاملا )  اوداطصاف متللح اذإول :ىلاعت هلوقل) :م

 .ةحابإال انه اه رمألاو « مرحملا وهو « لالحلا ريغل هتيعورشم مدع اضيأ هنم مهفيو «ديصلا



 هيلع هلوقلو . ۹١( ةيآلا : ةدئاملا) € امرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو # :لجو زع هلوقلو

 ‹ ملعملا كبلك تلسرا اذإ » : - هنع هللا يضر - يئاطلا متاح نب يدعل مالسلاو ةالصلا

 كراش نإو « هسفن ىلع كسمأ اغإ هنأل ؛ لكأت الف هنم لكأ نإو « لكف هيلع هللا مسا تركذو

 یلعو . « كريغ بلك ىلع مست ملو كبلك ىلع تيمس اغنإ كنإف « لكأت الف رخآ بلك كبلك
 فلكللا ءافيتسا هيفو «كلذل قولخم وه اب عافتناو باستكا عون هنألو « عامجإلا دقعنا هتحابإ

 . باطتحالا ةلزنمب اًحابم .ناكف « فيلاكتلا ةماقإ نم هنيكمتو

 اذه :ش ۹٩(( ةيآلا: ةدئاملا ةروس) ( مرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو# لجو زع هلوقلو) م

 . كلذ ءارو اميف ةحابإلا ىضتقاف « ةياغ ىلإ يرحتلا

 كبلك تلسرأ اذإ» : - هنع هللا يضر- يئاطلا متاح نب يدعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ) :م

 كراش نإو ‹ هسفن ىلع كسمأ اغنإ هنأل ؛ لكأت الف هنم لكأ نإو « لكف هيلع هللا مسا تركذو ملعملا

 ثیدحلا اذه :ش ( كريغ بلك ىلع مست ملو كبلك ىلع تيمس امنإ كنإف « لكأت الف رخآ بلك كبلك

 ‹يمسأو يبلك لسرأ ينإ يب هللا لوسر اي : تلق « متاح نب يدع نع ةتسلا ةمئألا هجرخأ

 . ٠ هسفن ىلع كسمأ اغنإف لكأت الف  هنم لكأ نإف «-لكف لتقف ذخأف تيمسو كبلك تلسرأ اذإ» : لاقف

 تيمس اغنإف « لكان ال» : لاقف « ؟ هذخأ امهيأ يردأ الو رخآ ًابلك هعم دجأف يبلك لسرأ ينإ : تلق

 دقعنا ) :م ديصلا ةحابإ يأ :ش ( هتحابإ ىلعو) :م .( رخآ بلك ىلع مست ملو كبلك ىلع

 ىلع يتمأ عمتجت ال: ل4 هلوقل « ججحلا ىوقأ نم وهو« ةمألا عامجإ يآ :ش ( عامجإلا

 . « ةلالضلا

 لجأل يأ :ش ( كل ذل قولخم وه ا عافتناو باستكا عون ) :م ديصلا يأ :ش ( هنألو ) :م

 ءيشلاب عافتنال ا يف يأ :ش (هيفو ) :م يمدآلا حلاصمل قلخ يمدآلا ىوس ام نأل «عافتنالا

 هعفن هيف اب عفتني ملول هنأل :ش ( فيلاكتلا ةماقإ نم هنيكمتو فلكملا ءافيتسا) :م عافتنالا قولخللا

 دايطصالا ناك كلذك رمألا ناك اذإ يآ :ش ( اًحابم ناكف ) :م فيلاكتلا ةماقإ نم نكمتي الو كلهي

 . احابم هنوك يف شاشتحالاو :ش ( باطتحالا ةلزنم) :م احابم

 ؟ فيلاكتلا ةماقإ نم نكمتلا نم هيف امل اًبجاو نوكي نأ يغبني ناك : تلق نإف

 ةماقإ هدوصقم ناك اذإ «حابي : اولاقاذهلو « اًحابم ناكف اهتماقإل نيعتم ريغ وه : تلق

 . هركي يهلتلا دوصقم ناك نإو فيلاكتلا

 . هيلع فقأ مل (۱)



 دايطصالا يف يناثلاو ‹ حراوجملاب ديصلا يف امهدحأ « نالصف باتكلا هيوحي ام ةلمج مث

 .يمرلاب

 ديصلا يف امهدحأ نالصف ) :م ديصلا باتك هعمجي ام يأ :ش ( باتكلا هيوحي ام ةلمج مث ) :م

 يزابلاو دهفلاو بلكلاك ناويحلا نم حراوجل ا انهاه اهب دارأو « ةحراج عمج وهو :ش ( حراوجلاب
 ماهسلاب :ش ( يمرلاب : دايطصالا يف ) :م يناثلا لصفلا يأ :ش ( يناثلاو ) :م اهوحنو رقصلاو

 . حمرلاو فيسلا وحن حرجت يتلا ةلآلا نم امهوحنو ضارعملاو

 و و وک

¥ 



 حراوجلا يف لصف
 عماجلا» يفو . ةملعملا حراوجملا رئاسو يزابلاو دهفلاو ملعملا بلكلاب دابطصالا زوجي : لاق

 الو هدیصب ساب الف ‹رویطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ نم هتملع ءيش لکو : «ريغصلا

 هيف لصألاو . هتاكذ كردت نأ الإ ‹ كلذ ىوس اميف ريخ

 يفو «ناويح انه ديصلا ةلآ نأل يمرلا ىلع اهلعف مدقو « حاوجلا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 نم لضفأ ناكف « ملعلاب فصتم انهاه ناويحلا نأ عم دامجلا ىلع لضف ناويحللو «دامج يمرلا

 . ملعلا يف هل ةيحالص ال يذلا يمرلا

 لاق يأ :ش ( ةملعملا حراوجلا رئاسو يزابلاو دهفلاو ملعملا بلكلاب دايطصالا زوجي : لاق ) :م

 رمنلا وحن بان هل يذلا ناويحلا نم ةملعملا حراوجلا رئاس دارأو : « هرصتخم ١ يف يرودقلا

 . اهوحنو

 ‹ رويطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ نم هتملع ءيش لكو : ٠ ريغصلا عماجلا » يفو) :م

 تابثإلا ىلع لدت يرودقلا ةياور نأل « «ريغصلا عماجلا » ةياور دروآ اغنإو :ش ( هدیصب ساب الف

 يذلا : بان يذب دارأو « اعيمج يفنلاو تابثإلا ىلع لدت « ريغصلا عماجل ا » ةياورو« ريغال

 . بلخمو بان هلام ال ‹ هبلخمب دیصی يذلا : بلخم يذبو « هبانب دیصي

 . ؟باتكلاب ةحابإلا توبث عم « سأب ال» ةملك ركذ مل : تلق نإف

 ريزثخلا يف صوصخم ( حراوحجلا نم متملعامو :  ىلاعتو هناحبس هلوق نأل :تلق

 « اًينظ ريصي ضعبلا هنم صخ اذإ ماعلا نأل « ىنعم لك ةيآلا لوانت يف ةهبش راصف «بئذلاو

 . سأب ال لاق اذهلف« ةجح ىقبي ال ضعبلا دنعو

 ‹ بان يذ نم ملعملا ىوس اميف يآ :ش (كلذ ىوس اميف ) :مزوجي ال يأ :ش (ريخ الو) :م

 ( هتاکذ كردت نا الإ ) :م هيفريخ الف اديص ملعم ريغ بلك ذخأ اذإ ىنعي بلخم يذ نم ملعملاو

 اًمغ لتقي اغإو « حرجيال هنأل بلخم الو هل بانال ام دارأ : ليقو . هريغو يزابلا اذكو :ش

 اًفاضم نوكي ذئنيحف « هحبذ يأ هتاكذ كردي نأ الإ حرجلا طرش ىلاعت هناحبس هللاو « اًقنخو

 . هحبذ ىلإ

 . اهب ديصي يتلا بلخملاو بانلا تاوذ نم حراجلا نوك طارتشا يف يأ :ش (هيف لصألاو) :م
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 يف بساوكلا حراوجلاو « (١ةيآلا : ةدئاملا) ( نيبلكم حراوجملا نم متملع امو : یلاعت هلوق

 ‹ همومعب لكلا لوانتيف ‹ نيطلسملا نيبلكملا ليوأت

 ( ( ۳ ةيآلا : ةدئاملا) € نيبلكم حراوجملا نم متملع امو#) :م وه الإ هلإ ال :ش ( ىلاعت هلوق) :م

 امديصو تابيطلا مكل لحأ يأ «تابيطلا ىلع فطع وهو يذلا ىنعمب ام ةملك :ش

 . اولكف اهءازجو ةيطرش ام نوكت نأ زوجيو « هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف « متملع

 دهفلاو بلكلاك « مئاهبلا عابس نم بساوكلا يأ :ش ( ليوأت يف بساوكلا حراوجلاو ) :م

 «اهسفنب بساوك اهنأل كلذب تيمس « نيهاشلاو يزابلاو رقصلاك ريطلاو باقعلاو رمنلاو

 ةروس) (راهنلاب متحرج ام ملعيو# : ىلاعت هناحبس هلوق هيفو « بسك اذإ حرجأو حرج : لاقي
 اوحرتجا نيذلا بسح مأ # : ىلاعتو هناحبس لاقو « مايألا يف متبسك يأ « ٠١( ةيآلا : ماعنألا

 ٠« ءاملعلا ضعب ليوأت يف :١ هلوقب ديقو .اهوبستكا يأ (۲ ١ ةيآلا : ةيثاجلا ةروس ) €( تائيسلا

 . حراوجلا نم نيرخآ ليوأت يف هنأل

 بلكلا : «فاشكلا» يفو .ديصلا ىلع حراوجلا نيطلسملا يأ :ش ( نيطلسملا نيبلكملا) :م
 بيدأتلا فرطو «لبحلا نم ملع اب كلذك اهطبارو اهدئاصف ديصلاب اهبرضمو « حراوجلا بدؤلا

 هظفل نم قتشاف «بالكلا يف نوكي ام رثكأ بيدأتلا نأل ؛بلكلا نم هقاقتشاو فيضنتلاو

 ‹كبالك نم اًبلك هيلع طلس مهللا» : ةي هلوق هنمو «اًبلك ىمسي عبسلا نألو . هسنج يف هترشكل
 . هب اًبراض ناك اذإ اذكب بلك وه : لاقي ةرارفلا ىنعمب وه يذلا بلكلا نمو . « دسألا هسرتفاف

 . ؟ اذا بوصنم نیبلکم :تلق نإف

 . متملع نم لاحلا ىلع :تلق

 . ؟ متملعالب اهنع اهنع ىنغتسا دقو « لاحلا ةدئاف ام :تلق نإف

 ‹بيلكتلاب اًقوصوم هيف انردق هملع يف اريرحت حراوجلا ملعي نم نوكي نأ اهتدئاف :تلق

 الإ هذخأي ال اًملع ذخأ نم لك : ىهو ةليلج ةدئاف هيفو « . فانئتسا وأ «ةيئاث لاح نهنوملعيو

 نقتم ريغ نم ذخأ مكف «هقئاقحو هفاطلأ ىلع مهصوغأو ءةيارد مهعسوأو ءاًملع هلهأ لبقأ نم

 نم ماهلإ هنإ «بيلكتلا ملع نم هللا مكملع اع هبانب ميراجتلا طاقتلا نع لفغو «هنامز عيض دق

 هفارصناو «هرجزب هراجزناو « هبحاص لاسرإب ديصلا عابتا نم هوملعت نأ مكفرع امن وأ هللا
 . هنم لكأت ال نأو « هيلع ديصلا هكاسمإو «هئاعدب

 : ىلاعتو هناحبس هلوق لوانتي انرکذ ام ینعملا ناك اذإ يأ :ش ( همومعب لكلا لوانتیف ) :م

 ‹ظفللا مومعب حراج بلخم يذ لکو « حراج بان يذ لك 4 نيبلكم حراوجلا نم متملع امو #

۹ 



 ىلع عقي ةغللا يف بلكلا مساو « - هنع هللا يضر - متاح نب يدع ثيدح نم انيور ام هيلع لد

 ؛ بدلاو دسألا كلذ نم ىنشتسا هنأ :- هللا همحر- فسوي يبأ نعو «دسألا ىتح عبس لك

 ةأدحلا مهضعب امهب قحلأو ‹ هتساسخل بدلاو « هتمه ولعل دسألا ‹ امهريغل نالمعي ال امهنأل

 . هب عافتنالا زوجي الف نيعلا سجن هنأل ؛ ىنشتسم ریزنخلاو « هتساسخ

 ےہ
 «بلكلاب الإ دايطصالا زوجي هنأ :دهاجمو « رمع نبا هيلإ بهذ ام ىفن ىلإ ةراشإ هيفو

 :ش (-هنع هللا يضر - متاح نب يدع ثيدح نم انيور ام ) :م مومعلا يأ :ش ( هيلع لد ) :م

 1 :ش ( دسألا ىتح عبس لك ىلع عقي ةغللا يف بلكلا مساو ) :م « كبلك تلسرأ اذإ ١ : هيف لاق هنإف

 هيلع هللا طلسف «كبالك نم اًبلك هيلع طلس مهللا » : بهل يبأ نب ةبتع يف لاق ب يبنلا نأ ىرت

 . ةقيقحلا قيرطب اًماع ناكف « لكلا يف دوجوم مسالا اذه ةقيقح ىنعمو «'"هلتقف دسألا

 ءامهريغل نالمعي ال امهنأل ؛بدلاو دسألا كلذ نم ىنثتسا هنأ : هللا همحر فسوي يبأ نعو ) :م

 ةيآالا مومع ناك نإو « ريزنخلاو « بدلاو دسألاب دايطصالا زوجي الو : «حاضيإلا يفو

 ةداع نمو «لكألا كرتب ميلعتلل يرحتلا ىلع لدتسن انإف « روصتي ال اهنم ميلعتلا نأل ؛ اهلوانتي

 . زاج امهنم ملعتلا روصت ول ىتح «لاحلا ىف هنالكأي الف امهديص اكسب نأ بدلاو دسألا

 ‹يرصبلا نسحلاو « دمحأ نعو . اًمرحم هب عافتنالا ناكو «نيعلا سجن هنإف ريزنخلا امأو

 ناك اذإ دوسألا بلكلاب ديص ام لكؤيال : رهاظلا باحصأو « قاحسإو « ةداتقو «يعخنلاو

 بجو امو « هلتقب رمأو « ناطيش وه» : لاق ةي هنأل ؛هاوس نول هطلاخي ال يذلا ميهبلاو « اًميهب

 هريغ ىلع سايقلاو ربخلاو ةيآلا مومع انلو . ملعملا ريغك هديص حبي ملف «هميلعتو هداسفإ مارح هلتق

 حتفو ءاحلا رسكب :ش ( هتساسخل ةأدحلا مهضعب ) :م بدلاو دسألاب يأ :ش ( امھب قحلو ) :م

 :ش ( ىنفتسم ریزنخلاو ) :م نيعلا حتفو ءافلا رسكب لعف نزو ىلع أدح اهعمجو « ةزمهلاو لادلا

 هنإف» : یلاعتو هناحبس هلوقل :ش ( هب عافتنالا زوجي الف «نيعلا سجن هنأل ) :م ةيآلا مومع نم يأ

 قاحسإ نب دمحم نع بهل يبأ نب ةبتع ةصق ركذ يف (۹١۳۸ص) « لئالدلا » يف ميعن ربأ اهاور ةصقلا هذه ()

 باتك يف قاحسإ نب دمحم لاق : اضيآ لاقو دوسألا نب رابه نع هيبأ نع ريبزلا نب ةورع نب نامشع نع

 نع يظرقلا بعك نب دمحم نع دايز نب ديزي نع قاحسإ نب دمحم نع اهانثدح يتلا هتياور نم «يزاغملا»

 . ربتعي نمل ةربع هيف ام هتءوبن لئالد نم امهيفو . هتيب لهأ نم لاجر نع ةورع نب نامثع

۰ 



 هنألو لاسرإلابو هب ثیدحلاو ميلعتلا طارتشاب قطني صنلا نم انولت ام نأل ؛ ميلعتلا نم دب ال مث

 كرتي نأ بلكلا ميلعتو : لاق . هيلع هكسعو هلاسرإب لسرتيف هل لماع نوكيل ميلعتلاب ةلآ ريصي اإ

 - سابع نبا نع روثأم وهو هتوعد اذإ بيجيو عجري نأ يزابلا ميلعنو ‹ تارم ثالث لكألا
 ‹ - امهنع هللا يضر

 . مارح سجنلاب عافتنالاو « سجنلا : سجرلاو < ١٤١( ةيألا : ماعنألا) €سجر

 هناحبس هلوق وهو :ش ( ميلعتلا طارتشاب قطني صنلا نم انولت ام نأل ؛ميلعتلا نم دب ال مث ) :م

 ىلع اًمطع رجل اب :ش ( هب ثيدحلاو ) :م (٤ةيآلا :ةدئاملا) ( حراوجلا نم متملع امو * : ىلاعتو

 - متاح نب يدع ثيدح وهو ثيداحألا نم انركذ امو : يأ «ميلعتلا طارتشاب صنلا : هلوق

 يأ :ش ( لاسرإلابو) :م ميلعتلاب ثيدحلا طارتشا نم يأ «ميلعتلاب يأ « - هنع ىلاعت هللا يضر

 اإ هنأل ؛ «ملعملا كبلك تلسرأ اذإ ١ : يدعل ةئ هلوق وهو «لاسرإلاب ًضيأ ثيدحلا طارتشابو

 . اعيمج ميلعتلاو لاسرإلا ركذ

 ةلآ يآ :ش ( هل ًالماع نوكيل ميلعتلاب ةلآ ريصي امنإ ) :م ناويحلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 لسرتيف ) :م ديصلا نم ديري اب دئاصلل ًالماع وأ «ديصلل ًالماع نوكيل هايإ هميلعتب دايطصالا
 ال هبحاص ىلع ديصلا كسيو يأ :ش ( هيلع هکسمیو ) :م نوکیل ىلع اقطع بصنلاب :ش (هلاسرإب

 ( هنوعد اذإ بيجيو عجري نأ يزابلا ميلعتو «تارم ثالث لكألا كرتي نأ بلكلا ميلعتو :لاق ) :م

 ةياورلا ظفل يأ :ش ( -امهنع هللا يضر - سابع نبا نع روثأم وهو ) :م يرودقلا لاق يأ :ش
 نب ديعس نع دامح نع ةفينح وبأ انربخأ :لاقو « «راثآلا» باتك يف دمحم هاور امو < هنع روثأم

 «لكف ااع ناک نإف كبلك كيلع كسمأ ام » : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع ريبج

 اذإ هميلعت نإف لكأ « نإو لكف يزابلاو رقصلا امأو « هسفن ىلع كسمأ هنإف « هنم لكأت الف لكأ نإف

 يبآ لوق وهو «ذحخأن هبو : دمحم لاق ‹ لكألا غرفت ىتح هبرض عيطتسي الف كبيجي نأ هتوعد

 . ىهتنا « ةفينح

 ىلع كسمأ اغنإ «هدسفأ دقف بلكلا لكأ نإ : سابع نبا لاقو : «يراخبلا حيحص)» يفو

 برضيف « (٤ةيآلا : ةدئاملا) 4 هللا مكملع ام نهنوملعت ل : لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو «هسفن

 . لكألا كرتي ىتح ملعيو

 نب طابسأ انث بيرك وبأ انثدح : ةدئاملا ةروس يف «هريسفت» يف يربطلا ريرج نبا ىورو
 هللا يضر- سابع نبا نع «ميهاربإ نع « دامح نع « ينابيشلا قاحسإ وبأ انثدح «دمحم

 نإف ءدعي مل هتبرض اذإ بلكلا نإف « لكف « لتقف هتلسرأ اذإ : ريطلا يف لاق هنآ - امهنع ىلاعت
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 كرت ميلعتلا ةيآ نألو ؛ هكرتيل برضيف هلمتحي بلكلا ندبو برضلا لمتحي ال يزابلا ندب نألو
 فولأ وهف بلكلا امأو ‹ هميلعت ةيآ ةباجإلا تناكف ‹ رفتم شحوتم يزابلاو « ةداع فولام وه ام
 الال لكألا كرت طرش مث «بالتسالاو لكألا وهو « هفولأم كرت هميلعت ةيآ ناكف باهتنالا داتعي

 ۰ هلعلف «لامتحالا ديزم هنود اميف نأل ؛ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور وهو ءامهدنع اذهو

 ۰ اذٍإف « اعبش نیترم وأ ةرم هکرت

 . لكف «شيرلا فتنو «ديصلا نم لكأ نإف «برضي سيلو « هبحاص ىلإ عجري نأ ريطلا ميلعت

 كرتي يأ :ش ( هكرتيل برضيف هلمتحي بلكلا ندبو برضلا لمتحي ال يزابلا ندب نألو ) :م
 لدي ام هماقم ميقأف «كرتي ىتح برضلا لمتحي ال هنأل ؛يزابلا يف لكألا كرت رذعتو « لكألا

 . يعدلا دنع ةباجإلا وهو « هيلع

 دنع :ش ( ةباجإلا تناكف «رفنتم شحوتم يزابلاو « ةداع فولام وه ام كرت ميلعتلا ةيآ نألو ) :م

 هميلعت ةيآ ناكف باهتنالا داتعي فولأ وهف بلكلا امأو «هميلعت ) :م ميلعتلا ةيآ هنأل :ش ( ةيآ ) :م يعدلا

 ‹«نطبتسم رم ناويحلا يف لهجلاو « ميلعتلا ةقيقح نأل :ش ( بالتسالاو لكألا وهو « هفولأم كرت

 بلكلا يف كلذو «لهجلا ماقم ةيلصألا ةداعلا ىلع يرجلاو «ملعلا ماقم ةفولأملا ةداعلا لدبت ميقأف

 يف بلكلا نأل ؛السرمو اًيعاد هبحاصل ةباجإلاو فلإلاب ال هبحاص ىلع كسملاو « لكألا كرتي
 فالخ هنأل هملع ةمالع ةباجإلاف « هعبطب رفنتم يزابلاو . باجأ يعد اذإ ثيحب فولأ لصألا

 مث «يزابلاك شحوتم هنإف «رمنلاو « دهفلا يف ىتأتي ال فرعلا اذه نأل ؛رظن هيفو : ليقو
 . ؟ لوألا وه دمتعم اف « ءاوس بلكلا يفو « هيف مكحلا

 ‹حيحص كلذو ‹ ريغال يزابلاو بلكلا نيب قرف هركذ اغنإ هنأل ؛دراو ريغ هنأب : بيجأ

 هبو « ةماعلا دنع ريطلا يف طرشب سيل لكألا كرت مث «لوألا وه ةدمعلاف اًمومع قرفلا ديرأ اذإو

 ًادلاجم نأل ؛هديص نم لكأ ام ميرحت يف بلكلاك طرتشي هنأ : يعفاشلا صنو «سابع نبا لاق

 انلو « لكات الف : يزابلاو بلكلا لكأ نإ» : لاق هنأ ي هللا لوسر نع يدع نع يفيسلا نع ىور
 . ةحيحص ريغ دلاجم تاياور :دمحأ لاقو .انركذ ام ىلع ةباحصلا عامجإ

 م تارم ثالث بلكلا لكأ كرت يرودقلا طرش مث يأ :ش ( اًنالث لكألا كرت طرش مث ) :م

 يبأ نع ةياور وهو ) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ) :م طرشلا اذه يأ :ش ( اذهو)

 نود اميف يأ :ش ( هنود اميف نأل ) :م ةفينح يبأ نع ةياور انلوق يأ :ش ( ه-للا همحر -ةفينح

 وآ ةرم هكرت هلعلف ) :مهلوقب كلذ نيبو «لامتحالا ةدايز يأ :ش ( لامتحالا ديزم ) :م تارم ثالث

 م هملع كرت ىلع لدي الف عبشلا لجأل نيترم وأ ةرم لكألا كرت بلكلا لعلف يأ :ش ( اًعبش نيترم
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 امك راذعألا ءالبإو رابتخالل تبرض ةدم ثالثلا نأل اذهو « هل ةداع راص هنآ ىلع لد اًنالث هكرت

 نود ملعلا ىلع ةرامأ عقي يذلا وه ريشكلا نألو رايخألا صصق ضعب يفو « راينا ةدم يف

 ركذ ام ىلع - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو ‹ اهب ردقف ثالثلا هاندأو ريشكلا وه عمجلاو ليلقلا

 نأل ؛ ثالثلاب ردقي الو ملعم هنأ دئاصلا نظ ىلع بلغي مل ام ميلعتلا تبشي ال : لصألا يف

 هلصأ وه امك هب ىلتبملا يأر ىلإ ضوفيف عمس الو اعامسو اصن لب اداهتجا فرعت ال ريداقملا

 . ادج ثالثلا يف لامتحالا ةلعل :ش ( هل ةداع راص هنأ ىلع لد اًتالث هكرت اذإف )

 ( رابتخالل تبرض ةدم ثالثلا نأل ) :م هل ةداع هنوك ىلع ثالثلا ةلالد ىنعمب :ش ( اذهو ) :م

 صصق ضعب يفو ) :م مايأ ةثالث اهنأل :ش ( رايخلا ةدم يف امك راذعألا ءالبإو ) :م ناحتمالا يأ :ش

 ةرملا يف رضخلل ىسوم لاق ثيح مالسلاو ةالصلا امهيلع رضخلاو « ىسوم هب دارأ :ش ( رايخألا
 : ىلاعتو هناحبس لاق « ةريثك كلذ لاثمأو ¢ ينبحاصت الف اهدعب ءيش نع كتلاس نإ # : ةثلاثلا

 سانلا ملكت الا $ :- مالسلا هيلع ايركز ةصق يف ىلاعتو هناحبس لاقو (مايأ ةثالث مكراد يف اوعتمتل

 نذاتسا اذإ» : لاق يب يبنلا ىلإ هدانسإب دواد وبأ ىورو . (٤اةيآلا: نارمع لآ)4 مايأ ةلالث

 .'( عجریلف هل نذؤی ملف اًتالث مکدحا

 : لاق هنآ اك يبنلا نع - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع نع «هحرش» يف يرودقلا ىورو

 ‹ دترملا لاهمإو « رفاسملا ةدم ريدقتو « هريغ ىلإ لغشيلف حبري ملف تارم ثالث ءيش يف رجتا نم »

 . كلذ وحنو «ضيحلا لقأ ةدمو

 نود ) :م ملعلا ىلع خسنلا ضعب يفو :ش ( ملعلا ىلع ةرامأ عقي يذلا وه ريشكلا نالو ) :م

 :ش ( اهب ردقف ثالثلا هاندأو ريثكلا وه عمجلاو ) :م كلذ ىلع ةلاع ليلقلا عقي ال يأ :ش ( ليلقلا

 انردقف «ضعب نم ىلوأ هضعب سيل عمجلا دارفأ نم هقوف ام نأل ؛ ثالثلا وه عمجلا ىندأ ينعي

 . نقيتم هنأل ىندألا

 تبثي ال ) :م (طوسبملا» يأ :ش ( لصألا يف ركذ ام ىلع- هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو ) :م

 اصن لب اداهتجا فرعت ال ريداقملا نأل ؛ثالثلاب ردقي الو ملعم هنأ دئاصلا نظ ىلع بلغي مل ام ميلعتلا

 :ش (عمس الو) :م هنم عامسلا ثيح نمو عراشلا نم صنلا ثيح نم فرعي لب يآ :ش ( اعامسو

 :ش ( هب ىلتبملا يأر ىلإ ضوفيف ) :م ؛ عمس الو :خسنلا ضعب يفو «انهاه دوجوم عامس الو يأ

 هلصأ وه امك ) :م هب يلتبا يذلا وه هنأل ؛دايصلا يأر ىلإ ميلعتلا رمأ ضوفيف كلذ ناك اذإ يأ

 . (0۱۸۰) دواد وبأو ‹ (1۷ /۸) يراخبلا هاور (۱)
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 اغإ هنأل ؛ لحي ال : امهدنعو « الا هداطصا ام لحي هدنع ىلوألا ةياورلا ىلعو . اهسنج يف

 راصو ‹« لهاج بلك ديص ثلاثلا ناكف ملعم ريغ ميلعتلا لبقو . ثالثلا مامت دعب اًملعم ريصي

 ةملعم ةحراج ديص اذه ناكف هدنع هميلعت ةيآ هنأ : هلو . ىلوملا توكس يف رشابملا فرصتلاك

 . ةرشابملا دعب كلذو دبعلا ملع نود ققحتي الو مالعإ نذإلا نأل ؛ ةلأسملا كلت فالخب

 «مداقتلا دحو « يرخلا سبح وحن ريداقملا سنج يف ةفينح يبأ لصأ وه امك يأ :ش ( اهسنج يف

 نل ؛ تارملا ددع -هللا همحر - يعفاشلا باحصأ ردقي ملو « نيعلا رئبلا حزن يف بلغ ام ريدقتو

 هنأ الإ «دمحأ لاق هبو ‹«فرعلا يف اًملعم هب ريصي اجب هوردق لب «فيقوت الو فيقوتلاب ريدقتلا
 باحصأ ضعب لاقو .لكألا ربتعيال :ةعيبرو « كلام نع يكحو «ثالث كلذ لقأ :لاق
 نأ : الو . عئانصلا رئاسك راركتلا هيف ربتعي الف هقنخ هنأل ؛ملعملا يف راركتلا طرتشي ال : دمحأ

 . هملع ليلد تارم ثالث لكألا كرت

 :ش ( هدنع ) :م يرودقلا ةياور يهو ثالملاب ردق يتلا يهو :ش ( ىلوألا ةياورلا ىلعو ) :م

 ملف ايناث ذأ مث لكأي ملف اًديص ذخأ اذإ ينعي :ش ( الاث هداطصا ام لحي ) :م « ةفينح يبأ دنع يأ

 لکأ :ش ( لحي ال: امهدنعو ) :م ةفينح يبأ دنع ثلاثلا لكأ لحي لكأي ملف اًنلاث ذخأ مث « لكأي

 ام لوأ لكأيال : -هللا همحر - ةفينح يبأ نع «درجملا» يف لاقو . هدعب ام لكأ لحيو «ثلاثلا

 يبأ نع نسحلا نع عاجش نب دمحم ةياور وهو « هدعب امو ثلاثلا لحي مث «يناثلا الو ‹دیصي

 ثالث مات دعب اًملعم ريصي اغإ بلكلا نأل يأ :ش ( ثالثلا مامت دعب اًملعم ريصي اغنإ هنأل ) :م ةفينح

 . لكألا كرت نع تارم

 نيع هميلعتب مكح اغنإ هنأل :ش ( لهاج بلك ديص ثلاثلا ناكف « ملعم ريغ ميلعتلا لبقو ) :م

 رشابملا فرصتلاك راصو ) :م ملعم بلك ديصب سيل ثالثلا لبق هداص امو ‹ ثالثلا نم لكألا كرت

 »دعب اميف هل اًنذِإ نوكي تكسف فرصتي دبعلا ىلوملا ىأر اذإ ينعي :ش ( ىلوملا توكس يف

 . قافتالاب حيحص ريغ هرشابي يذلا فرصتلاو

 هميلعت ةمالع لكألا كرت يأ :ش ( هدنع هميلعت ةيآ هنأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 انمكح اذإو «هبحاص ىلع ثلاثلا . هكاسمإ نييعت قيرطب اًملعم هنوكب مكحبي اغإ هنأل ؛ثالثلا دنع

 ( ةملعم ةحراج ديص اذه ناكف ) :م ؛ لحيف هبحاص لاسرإ دعب هذخأ دقو « هبحاص ىلع هكسمأ هنأ

 م تكسف فرصتي ىلوملا هآر اذإ ام ةلأسم اهب دارأ :ش ( ةلاسملا كلت فالخب ) :م هلكأ لحيف :ش

 ملع يأ :ش ( ةرشابملا دعب كلذو دبعلا ملع نود ققحني الو) :م رجحلا كفب :ش ( مالعإ نذإلا نأل)

 . ذفني الف روجحم فرصت نوكي ملعلا لبق هرشاب امو «ةرشابملا دعب الإ نوكي ال دبعلا
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 ‹ هلاسرإ دنع ىلاعت هللا مسا ركذو هيزاب وأ ملعملا هبلك لسرأ اذإو : - هيلع هللا ةمحر - لاق

 نألو . - هنع هللا يضر - يدع ثيدح نم انيور امل هلكأ لح تامف هحرجو ديصلا ذخأف

 ‹ لاسرإلاب امهيف كلذو « لامعتسالاب الإ ةلآلا درجمب لصحي ال حبذلاو « ةلآ يزابلا وأ بلكلا

 «هانيب ام ىلع اًضيأ لح اًيسان هكرت ولو « هدنع ةيمستلا نم دبالف نيكسلا رارمإو يمرلا ةلزنم لزنف

 ةياورلا رهاظ يف حرجلا نم دب الو ‹ حئابذلا يف ادماع ةيمستلا كورتم ةمرحو

 هلاسرإ دنع ىلاعتو هللا مسا ركذو هيزاب وأ ملعملا هبلك لسرأ اذإو : - هيلع هللا ةمحر - لاق ) :م

 نم اتيور امل ) :م : «هرصتخم)» يف يرودقلا لاق يأ :ش ( هلكأ لح تامف « هحرجو « ديصلا ذخأف

 مسا تركذو « ملعملا كبلك تلسرأ اذإ » : هيف لاق ثيح :ش ( - هنع هللا يضر - يدع ثيدح

 . اًعيمج ةيمستلاو لاسرإلا طرش ركذ دقو «« لكف هيلع هللا

 يأ :ش ( لامعستسالاب الإ ةلآلا درجمب لصحيال حبذلاو « ةلآ يزابلا وآ بلكلا نألو ) :م

 ال اهحبذم باصأو نيكس ىلع ةاشلا وأ ديصلا بلقنا ول : لاقاذهلو « حبذللامهلامعتساب

 يف لاسرإب نوكي لامعتسالا يآ :ش ( لاسرإلاب امهيف كلذو ) :م دجوي مل لامعتسالا نأل ؛لحي

 . ملعلا لهأ رثكأو «ةثالثلا تلاق هبو «لاسرإلا نم دبالف «يزابلاو «بلكلا

 .لاسرإلاك هل جارخإلا نأل ؛ ديصلل هجرخأ اذإ لكؤي : يعازوألاو « ءاطع نعو

 ىمسو لسرتسا ولو «هديص حاب هلاقتنا دنع یمس اذإ : - هللا همحر - قاحسإ لاقو

 مدعل حابيال : يعفاشلا لاقو .دمحأ لاق هبو < حیبأ هودع يف دازو « هرجازو هبحاص

 ‹ ىمس مث هلسرأ ول اذكو «هلسرأ هنأك راص هرجز امل :انلق . نيبهذملاك كلام نعو .راجزنالا

 . هدیص حیبأ : هودع يف دازف هرجزو

 ‹« مهسلاب ريطلا يمر ةلزنم لاسرإلا كرت يأ :ش ( نيكسلا رارمإو « يمرلا ةلزنم لزنف ) :م

 م : هلوق ىثعم وهو « لاسرإلا دنع ةيمستلا طرتشي كلذكف « ةاشلا لح ىلع نيكسلا رارمإو

 كرت ولو : يأ :ش ( اًضيأ لح اًيسان هكرت ولو ) :م لاسرإلا دنع يأ :ش ( هدنع ةيمستلا نم دبالف)

 ام ىلع) :م : اًضيأ هلوق ىنعم وهو « ةيمستلا دوجو يف امك لح اًيسان هنوك لاح ةيمستلا ركذ

 :ش (ادماع ةيمستلا كورتم ةمرحو ) :م رضي ال اًيسان ةيمستلا كرت نأ انب ام ىلع يأ :ش (هانيب

 لاح ةيمستلا كورتم ةمرح انيب ام ىلعو يأ «هانيب يف بوصنملا ريمضلا ىلع فطع ةمرح بصني
 . نينثالا ىلإ عجري :ش ( حئابذلا يف ) :م ادماع هنوك

 وأ ‹ بلكلا هلتق ول ىتح «يزابلا وأ « ديصلا بلكلا حرج يأ :ش ( حرجا نم دبالو ) :م
 هب راش :ش ( ةياورلا رهاظ يف ) :م لحي ال حرج ريغ نم هركذأآ اذكو « لحي ال حرج الب يزابلا

 امك حرجلا كلذب لحي هنأ : ىلإ «لصألا» يف راشأو « حرجلا طرتشا ثيح تادايزلا ةياور ىلإ
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 ةلآلا نم دجو ام باسنتناب ندبلا نم ناك عضوم يأ يف حرجلا وهو يرارطضالا ةاكذلا ققحتيل

 ريشي ام ٤( ةيآلا :ةدئاملا) € حراوجلا نم متملع امو # : ىلاعت هلوق رهاظ يفو « لامعتسالاب هيلإ

 بساكلا حراجلا ىلع لمحيف هلوق ليوأت يف ةحارجلا ىنعب حرحلا نم وه ذإ « حرجلا طارتشا ىلإ
 . نیقيلاب ذخآ هیفو ‹ يفانت الو هبلخمو هبانب

 يف امك لحي ال : رخآ لوق يفو « -هللا همحر - يعفاشلا نع لوق وهو « فسوي يبأ نع يور

 . دمحأو « كلام لاق هبو « ةياورلا رهاظ

 : دقلا يف يعفاشلا لاق :مالسأإإلا خيش لاق ‹ ةياورلا رهاظ ىلع ىوتفلا : «ةريخذلا» يفو

 نع دايز نب نسحلا ىور دقو «ةحابإالل طرشب سيل حرجلاو . حرج الب اديص لتق نإو « لكؤي
 ةاكذلا ققحتيل ) :م ميدقلا يف يعفاشلا لوق لثم لوصألا ةياور يف فسوي يبأو « ةفينح يبأ

 :ش ( لامعتسالاب هيلإ ةللا نم دجو ام باستناب ندبلا نم ناك عضوم يأ يف حرجلا وهو يرارطضالا

 ةاكذلا اهناكم موقتف ةيقيقحلا ةاكذلا رذعتي انهاهو «اًمكح وأ ةقيقح امإ هنم دبال ةاكذلا نأ هريرقت

 ديصلا ندب نم ناك عضوم يأ يف حرجلا دجوي نأ يه ةيرارطضاللا ةاكذلاف « ةيرارطضالا

 ىلإ افاضم هلمعتسا نوكي ينعي «هلامعتساب ديصلا ىلإ يأ «هيلإ ةلآ نم دجو ام باستتناب

 دنع لسرملا ةيلهأو ‹ ةيمستلا طرتشا اذهلف «ةاكذلاك لاسرإلا راصو «لاسرإلا رابتعاب دئاصلا

 .ةاكذ نوكيل حرجلا نم دبالف كلذ

 طارتشا ىلإ ريشي ام (٤ةيآلا :ةدئاملا) (حراوجلا نم متملع امو # : ىلاعت هلوق رهاظ يفو ) :م

 رهاظ يف : هلوق هربخو .ًأدتبم ريشي ام :ش ( هلوق ليوأت يف ةحارجلا ىنعمج حرجلا نم وه ذإ حرجلا
 حرجلا ىنعمب ال ةحارجلا ىنعمب يذلا حرجلا نم قتشم حراوجلا يف هلوق يأ ءوه ذإ : هلوق « ةياورلا

 اميف بسكلا ىنعمب حرجلا وهو « امهدحأ ركذ دقو «نيليوأتلا دحأ ىلع بسكلا ىنعمب يذلا
 يذلا حراجلا لمحيف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( بساكلا حراجلا ىلع لمحيف ) :م اذه رخآلاو « ىضم

 حرجلا نم حراجلا «نيتفصب فوصوم هنأ ىلع (حراوجلا نم# : ىلاعتو هناحبس هلوق هيلع لد

 يأ «بساكلاو حراجلا ينعأ « نيظفللاب قلعتي :ش (هبلخمو هباب) :م بساكلاو «ةحارجلا ىنعمب
 :ش ( يفانت الو ) :م هبلخمو هبانب اًضيأ بساكلاو ءرويطلا يف هبلخمو «عابسلا يف هبانب حراجلا
 نيب ةيآلا ىنعم يف عمجي ينعي «امهيلع لمحيف «بسكلاو « حرجلا نيب ةافانم الو : يأ

 فانت امهنيب ناك نإف « يناعملا فالتخا هيف دروأ صنلا نأل كلذو « امهنيب يفانتلا مدعل نيليوأتلا

 . حيجرتلا بجوي ليلدب امهدحأ ىلع لمحي

 ذخأ هيفو ) :م :هلوق ىنعم وهو ‹نقيتمل اب اذخأ عيمجلا تبشي فانت امهنيب نكي ملنإو

 : ىلاعتو هناحبس هلوق يف امك «نيقيلاب اذخأ نييفانتملا ريغ نيينعملا نيب عمحلا يف يأ :ش (نيقيلاب
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 هنم لكا نإف :لاق . انلق ام هباوجو « لوألا ليوأتلا ىلإ ًاعوجر طرتشي ال هنأ : فسوي يبأ نعو

 ديؤم وهو ميلعتلا ةلالد يف هانيب ام قرفلاو ‹ لكأ يزابلا هنم لكأ نإو « لكؤي مل دهفلا وآ بلكلا
 يعفاشلا ىلعو - هللا همحر - كلام ىلع ةجح وهو - هنع هللا يضر- يدع ثيدح نم انيور اب

 . هنم بلكلا لكا ام ةحابإ يف ميدقلا هلوق يف

 «لبحلا هب ديرآ :ليق « (۲۲۸ ةيآلا : ةرقبلا) (نهماحرأ يف هللا قلخ ام نمتكي نأ نهل لحي الو

 نأ امإ حرجلا نأل ؛رظن هيفو ءانهاه يفانت ال امهنأل ؛نادارم امهنأ حيحصلاو «ضيحلا : ليقو

 يف ازاجم امهدحأ يف ةقيقح نوكي وأ «ةحارحجلا ينعي « حرج لاو بسكلا نيب اكر تشم نوكي

 هلوق فالخب .زوجيال اندنع زاجملاو «ةقيقحلا نيب عمجل او هل مومعال كرتشملاو ءرخآلا
 لاقو . يطاعتلاب عمجلا لوانتي ماع ظفل هنإف € نهماحرأ يف هللا قلخ ام # : یلاعتو هناحبس

 . كلذ لمأتيلف «بساوكلا نم صخأ حراوجلا لب ؛ كلذ مزلي ال : يكاكلا

 وهو :ش ( لوألا ليوأتلا ىلإ اعوجر ) :م حرجلا يأ :ش ( طرتشی ال هنآ : فسوی يبأ نعو ) :م

 (انلق ام هباوجو ) :م . صنلا مومعل ناك هجو يأب هديص لصحيف «بساوكلا حراوحلا نم دارملا نأ

 ىلإ «بساكلا حراجلا ىلع لمحيف : هلوق ىلإ هب راشأ « هانلق ام فسوي يبأ لوق باوج يأ :ش
 . هرخآ

 :م دهفلا لكأ يأ :ش ( دهفلا وأ ) :م ديصلا نم يأ :ش ( بلكلا هنم لكأ ناك نإف :لاق ) :م

 :ش ( ميلعشلا ةلالد يف هانيب ام ) :م نيتلأسملا نيب :ش ( قرفلاو لكأ يزابلا هنم لكأ نإو  لكؤي مل)
 يزابلا يفو «لكألا كرتي بلكلا يف وهو « حراوجلا نم هب داصي اميف طرش ميلعتلا نأ ينعي
 - يدع ثيدح نمانيور اب ديؤم ) :م قرفلا يأ :ش ( وهو ) :م ىفوتسم هنايب رم دقو « ةباجإلاب

 ثيدح يأ :ش ( ةجح وهو) :م « لكأت الف هنم لكأ نإو ١ : هيف لاق ي هنأل :ش ( -هنع هللا يضر

 ميدقلا هلوق يف يعفاشلا ىلعو « - هللا همحر - كلام ىلع ) :م ةجح - هنع ىلاعت هللا يضر - يدع

 . ًضيأ - هنع هللا يضر - ةعيبر لوق وهو :ش ( هنم بلكلا لكأ ام ةحابإ يف

 «ملعملا كبلك تلسرأ اذإ » : لاق ال هنأ - هنع هللا يضر - ةبلعث وبأ ىور اب اوجتحاو

 . واد وبآ هاورو « لکف هيلع هللا مسا ترکذو

 ركذ وهو « ةدايزلا نمضتم هنألو ؛ يدقتلاب ىلوأ ناكف «هيلع قفتم يدع ثيدح :انلقو

 . ًاللعم مكحلا

 . هللا هظفح- ىنابلألا هركنتساو )۲۸٠۲( « دیصلا یف باب- دیصلا ١ یف دواد وب هاور (۱)

 . ثيدح ا يف مهي ناک هنإف ؛ يقشمدلا ورمع نب دواد ىلع هيف لمحلا لعلو : تلق
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 ةمالع هنأل٬ ديصلا اذه لكؤي ال ديص نم لكأ مث « اهنم لكأي ملو ًادويص داص هنأ ولو : لاق

 . ءادتبالا يف اهانيب امك تاياورلا فالتخا ىلع اًملعم ريصي ىتح هدعب هديصي ام الو « لهجا

 سيل امو ‹ ةيلحملا مادعنال هيف ةمرحلا رهظت ال اهنم لكأ امف لبق نم اهذخأ يتلا دويصلا امأو

 هتيب يف زرحم وه امو قافتالاب هيف ةمرحلا تبت تبثت دعب هبحاص رفظي مل نأب ةزافملا يف ناك نأب زرحمب

 دق ةفرحلا نأل ؛ مدقت اميف لهجا ىلع لدي سيل لكألا نإ | : نالوقی امه ‹امهل ًافالخ هدنع مرحي

 دق دوصقملا نأل ؛ هلثم داهتجاب ضقني الف داهتجالاب هيف مكحلا ىضمأ دق هزرحأ اميف نألو « ىسنت

 هجو نم ًاديص هئاقبل ؛ هجو لك نم دوصقملا لصح ام هنأل ؛ زرحملا ريغ فالخب . لوألاب لصح

 . اطايتحا هانمرحف زارحإلا مدعل

 ا

 هرکذ :ش ( دیسصلا اذه لكؤي ال ديص نم لكأ مث« اهنم لکأب ملو ادویص داص هنأ ولو : لاق ) :م

 ملر ؛ ادويص داص بلکلا نآ ا يأ لص الا لئاسم نم يهو « يرودقلا ةلأسم ىلع ًعيرفت

 RPE يأ :ش (لهجلا

لتخا ىلع اًملعم ریصی یتح ) :م كلذ دعب هداص ام اًضيأ لكۇي الو : يآ
 هدلعف : :ش ( تایاورلا فا

 هلحی هنأ رکذ ام هب دار :ش ( ءادتبالا يف اهانیب امک ) ٣ ًداث لكألا كرتي هدنعر .بالكلا داهتجاب

 نأل :ش ( ةيلحملا مادعنال هيف ةمرحلا رهظت ال اهنم لكأ امف لبق نم اهذخأ يتلا دويصلا امأو ) :م

 . لكألاب لحملا تاف دقو «مئاق لحم يف الإ روصتي ال ةمرحلاب مكحلا

 تبت ) :م دايصلا هذحخأي مل : :ش ( دعب هبحاص رفظي مل ةزاغملا يف ناك ناب زرحم سیل امو ) :م

 يأ : :ش ( امھل اًقالخ ) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع مرحب هتي یف زرحیم وه ام قافلا ین ةمرحلا

 . هللا امهمحر - دمحمو «فسوي يبأل

 يف امك :ش ( ىسنت دق ةفرحلا نأل ؛ مدقت اميف لهجلا ىلع لدي سيل لكألا نإ :نالوقي امه ) :م

 :ش ( داهتجالاب هيف محلا یضمأ دق هزرحأ امیف نآلو ) :م كشلاب مدقت ام رحت زجی ملف < «مدآ ينب

 د يف یضق اذإ يضاقلاك ا |( وج لاب تبث خشب باکلا ملع الف

 .لرالاداهتجالا يآ !ش لرالاب لمح دق دوال شا

 ( زارحإلا مدعل هجو نم اديص هئاقبل ؛ هجو لك نم دوصقملا لصح ام هنأل ؛زرحم ا ريغ فالخب ) :م

 ديصلا جرح اذإ اهب مكحي اغنإ :الاق . هجو لك نم دعب اهيف ةموكحم ريغ ةحابإلا نأ هريرقت :ش

 ( اطابتحا هانمرحف) :م دعب ةزافملا يف هنأ وهو « قاب اهانعم نم ءيشو « هجو لك نم ةيديصلا نم

1۸ 



 لكألا هكرت ناك هنأ نيبت لكأ اذإف ‹ اهلصأ ىسني ال ةفرحلا نأل ؛ ءادتبإالا نم ةلهج ةيآ هنأ :هلو

 ؛ دوصقملا لوصح لبق داهتجالا لدبتو ملعلل ال عبشلل

 . طايتحالا قتيرطب هانمرحف «كلذك ناك اذإ يأ :ش

 . ؟ ءيش ىنعملا اذه نم قبي ملو ءرفنملا شحوتملل مسا ديصلا :تلق نإف

 مزالب سيل شحوتلاو ءرفنتلا :لوقن انآ ىلع زارحإلا مدع وهو همزالي ام يقب :تلق

 ام رابتعاب ادیص اذه نوکی الف «هيف ىنعملا اذه مادعنا عم هلام رابتعاب ديص ضيبلا نإف «ةيديصلل

 . ىلوألا قيرطلاب ناک
 نم ) :م هلهج ةمالع هلكأ نأل يأ :ش ( هلهج ةيآ هنأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ةثالثلا تلاق هبو «ًارصتقم امهدنعو ءادنتسم هدنع هلهجب مكحي هنأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( ءادتبالا

 : اهب ناجتحي باتكلا يف ةروكذم ريغ ةتكن نع باوج اذه :ش ( اهلصأ ىسني ال ةفرحلا نأل ) :م

 هنأ الإ لماع ناك هنأ زاوجمل «يضاملا يف ًالهاج هنوك ىلع لدي ال لاحلا يف لكألا نأ يهو

 كرتلاب اهعئاقو ىسنت اغإو «ىسنتال ةفرحلا لصأ ذإ لهج امل اًلاع ناك ول هنأب : باجأف

 م هلوق ىنعم وهو «ملعلل ال عبشلل ناك لكألا هكرت نأ نيبتي هبو « يمدآلا يف اهوحنو ةطايخلاك

 . اع هنوكل ال عبشلا لجأل ناك يأ :ش ( ملعلل ال عبشلل ناك لكألا هك رت ناك هنأ نيبت لكأ اذإف)

 ناك اذإ هنأل ؛ميلعتلا نامزل اًنراقم ناك لكألا نأ ىلع فالخلا اذه لمح نم انباحصأ نمو

 ملو عبشلل مدقت اميف لكألا كرت اغنإو ءاهيف ىسدت ةريصقلا ةدملا نأل ؛ ميلعتلا دقف ىلع لد كلذك

 يف ميلعتلا دقف ىلع كلذب لدتسي الف نايسنلل لكأ نوكي نأ زوجيف ةدملا تلاط اذإ امأو . لكأي

 . لكأ كلذكف «لصألا

 كلذو « لاح لکب لکؤی ال هنآ : يضتقي ةياورلا رهاظو : (هرصتخم)» يف يرودقلا لاقو

 فعضي اغإو «ىسني ال كلذ لثمو «تارورضلا نم وه اغإو «بستكم ملعب سيل دايطصالا نأل

 . لصألا يف اًملعم نكي مل هنأ ملع بلكلا لكأ اذإف «يمرلاو ةطايخلاك كرتلاب

 دقو هزرحأ اميف نأل وأ الاق امع باوج اذه :ش ( دوصقملا لوصح لبق داهتجالا لدبتو ) :م

 ‹لكألا كرت دنع تبث اغإ زرحملا يف ةحابإلا مكح نأ ةقيقح الو «داهتجالاب هيف مكحلا یضمآ

 ًألامتحاو اًمهو ناكف ءلاق ام ىلع داهتجالاب تباث كلذو «اًملعم بلطلا نوك ىلع ةينبم اهنأل

 اذكه ربتعا ولف «هلبق ةتباث ةحابإلا نكت ملف «لكألا دنع كلذو « ةرورضلا دنع ربتعي موهوملاو

 داهتجا روهظك راصف «عنملا ىلإ يدؤي لب «هلثم داهتجاب يأ مكح ضقن ىلإ ىدأل داهتجالاب
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 ثكمف هبحاص نم رف ارقص نأ ولو : لاق . ءاضقلا لبق يضاقلا داهتجا لدبتك راصف لكألاب هنأل

 نم لكا اذإ بلكلاك هلهجب مکحيف « ًالاع هب راص ام كرت هنأل « هديص لکؤي ال داص مٹ انیح

 ‹ هيلع ديصلل كسم هنأل ‹ لكأ هنم لكأي ملو ديصلا مد نم بلكلا برش ولو : لاق . ديصلا

 ذخأ ولو : لاق . هل حلصي ام هيلع كسمأو هبحاصل حلصي ال ام برش ثيح هملع ةياغ نم اذهو

 اهلكأف هيلإ اهاقلأو ةعطق هنم عطق مث ملعملا نم ديصلا

 . دجوي ملو لكألاب دوصقملا نأل يأ :ش ( لكألاب هنأل ) :م ءاضقلا لبق يضاقلل أرط

 لاق امو «لوألا داهتجالاب مكحلا لبق يأ :ش ( ءاضقلا لبق يضاقلا داهتجا لدبتك راصف ) :م

 هدويص نم اًقيش عاب اذإ ام ركذي ملو ءةمرحلاو لحلا ىنبم هيلعو « طايتحالا ىلإ برقأ ةفينح وبأ
 . بلكلا ةلاهج ىلع يرتشملاو عئابلا قداصت اذإ فالخلا هيف يتلاك هيف مكحلاو «ةردقملا

 اًعیرفت هرکذ :ش ( هدیص لکؤي ال داص مٹ اًح ثکمف هبحاص نم رف ارقص نأ ولو : لاق ) :م

 لبق داص ام امأ «لكؤي ال داع مث هبحاص ىلإ عجر هنأ ةلأسملا ىنعم مث «لصألا لئاسم نم وهو

 .لاسرإلا مدعل لكؤي ال هنأ كشالف هبحاص ىلإ عوجرلا

 . ارارف هيف ةبيغلا تيمسو ءاًنامز يأ ءاتيح ثكمف هبجي ملف هاعد : ةعيرشلا جات لاقو

 عبتا مث ءيش ىلع عقوف ديص ىلع ملعملا هيزاب لسرأ اذإو : «يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا لاقو

 . هلكأب ساب ال : لاق هلتقو هذخأف ديصلا

 دايطصالا هنكي ىتح ةصرفلا زهني نأ هملع ةياغ نم اذه نأل : «يفاكلا حرش» يف لاقو

 . لاسرإلل اعطاق يأ ءًالصاف كلذ دعي الف داصيف

 عطقنا اًمتح ةحارتسالل ًاليوط ثكم نإو : لاقف باوجلا يف «هاواتف» يف يجلاولولا لصف

 روف عطقني ال ردقلا اذهب نأل ؛لكؤي نيمكلل ةعاس لثم ًاليلق ثكم نإو «لكؤي ال لاسرإلا روف

 . لاسرإلا روف عطقني ًاليوط كسم اذإ بلكلا يف امك لاسرإلا

 لكأ اذإ بلكلاك هلهجب مكحيف ) :م هبحاص ىلإ هتياجإ وهو :ش ( اًماع هب راص ام كرت هنأل ) :م

 كسم هنأل ؛لكأ هنم لكاأي ملو ديصلا مد نم بلكلا برش ولو : لاق ) :م هلهجب مكحي :ش ( ديصلا نم

 . يزارتألا لاق اذك «سانلا ضعبل فالخ هيفو «هبحاص ىلع يأ :ش ( هيلع ديصلل

 ةياغ نم اذهو ) :م هنم لكألا ىنعم يف هنأل ؛ هلكأ هركي هنأ : يروثلاو يبعشلا لوق وه :تلق

 ةمالع اذه لعجي نأ زوجي الف :ش ( هل حلصی ام هيلع كسمأو هبحاصل حلصي ال ام برش ثیح هملع

 . ملعملا نم ديصلا ذخأ ولو هلهج

 بلكلا لكأف يأ :ش ( اهلكأف هيلإ اهاقلأو ةمطق هنم عطق مث ملعملا نم ديصلا ذخأ ولو : لاق ) م
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 بلكلا بثو اذإ اذكو « هريغ اماعط هيلإ ىقلأ اذإ امك راصف « ًاديص قبي مل هنأل ؛ يقب ام لكؤي

 اذإ امك راصف «ديصلا نم لكألا كرت طرشلاو ‹ديصلا نم لكأ ام هنأل ؛ هنم لكأو هنم هلخأف

 : لاق . ةيديصلا ةهج هيف تيقب هنأل كلاملا هزرحي نأ لبق كلذ لعف اذإ ام فالخب « هتاش سرتفا

 ديص هنأل لكؤي مل هنم لكأي ملو هلتقف ديصلا كردأ مث اهلكأف ةعضب هنس عطقف ديصلا سهن ولو

 هنم لكأي ملو هلتقف ديصلا عبنأو هسهن ام ىقلأ ولو : لاق . ديصلا نم لكأ ثيح لهاج بلك

 هذه يف ديصلا سفن نم لكأ ول هنأل ؛ ديصلا لكؤي اهلكأف ةعضبلا كلتب رم مث هبحاص هذخأو

 ‹ ىلوأ هبحاصل لحي ال وهو هنم ناب ام لكأ اذإف « هرضي مل ةلاحلا

 اذإ امك راصف ) :م ةيديصلا ىلع حرج هنأل :ش ( اديص قبي مل هنأل ؛يقب ام لكؤي ) :م ةعطقلا كلت

 .ديصلا ريغ نم لكأ يأ «ديصلا ريغ يأ :ش ( هريغ اًماعط هيلإ ىقلأ

 يأ هذخأف بلكلا طن اذإ لكؤي اذكو : يأ :ش ( هنم لكأو هنم هذخأف بلكلا بثو اذإ اذكو ) :م

 دقو زرحم ريغ شحوتمل مسا ديصلا نأل :ش ( ديصلا نم لكأ ام هنأل ) :م هنم لكأو هبحاص دي نم

 رئاس نم هلوانتو ةمعطألا رئاسب قحتلاو زارحإلاب هزارحإ مدع لازو ءلتقلاب شحوتلا لاز
 . م دجو دقو :ش ( ديصلا نم لكألا كرت طرشلاو ) :م كلذك انه اهو «هلهج ىلع لدي ال ةمعطألا

 مكحي ال ثيح هتايش نم ةاش فطخ اذإ امك اذه مكح راصف يأ :ش ( هتاش سرتفا اذإ امك راصف)

 .اذهاذکف «هلهجب

 لكأ امل هنأل :ش ( ةيديصلا ةهج هيف تيقب هنأل كلاملا ءزرحي نأ لبق كلذ لعف اذإ ام فالخب ) :م

 . لكؤي الف دايطصالا ةلاح لكأ هنأك راص زارحإإلا لبق

 نيسلاب وهو مفلاب هدمو همحل ىلع ضبق نأب هضع يأ :ش ( ديصلا سهن ولو : لاق ) :م

 ءابلا حتفب يهو «ةعطق يأ :ش ( ةعضب هنس عطقف ) :م ةمجعملا نيشلابف ةيحلا هشهن امأو ءةلمهملا

 نم لكأ ثيح لهاج بلك ديص هنأل :ش ( هنم لكأي ملو هلتقف ديصلا كردأ مث اهلكأف ) :م ةدحوملا

 ديص هنأل ؛لكؤي مل ) :م هعبشل يقابلل لكألا كرتو ‹هلهجب اهلكأو ةعطق هنم شهن امل هنأل ؛ديصلا

 هذخأو هنم لكأي ملو هلتقف ديصلا عبتاو هسهن ام ىقلأ ولو : لاق .ديصلا نم لكأ ثيح لهاج بلك

 تقو لكأي مل ثيح هملع ةياغ نم اذه نأل :ش ( ديصلا لكؤي اهلكأف ةعضبلا كلتب رم مث هبحاص
 يهو :ش ( ةلاحلا هذه يف ديصلا سفن نم لكأ ول هنأل ) :م هنم غارفلا دعب لكأ دقو « هبحاصل لمعلا

 لكأ اذإف يأ :ش (هبحاصل لحي ال وهو هنم ناب ام لكأ اذإف « هرضي مل ) :م ذخأو هبحاص زارحإ دعب

 ( ىلوآ ) :م تيم وهف يحلا نم نيبأ ام نأل ؛هبحاصل لحي ال هنآ: لاحلاو « ديضلا نم لضفام

 . هرضي ال نأب :ش
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 سهن نألو . هسفنل اكسمم ًالهاج ناكف « دايطصالا ةلاح يف لكأ هنأل ؛ لوألا هجولا فالخب

 ؛ هكرديف هنم ةعطقلا عطقب فعضيل دايطصالا يف ةليح نوكي دقو اهلكأيل نوكي دق ةعضبلا

 : لاق . هلهج ىلع لدي الف « يناثلا هجولا ىلع هدعبو لوألا هجولا ىلع لدي ذخألا لبق لكألاف

 اذکو ‹ لکؤي مل تام یتح هتیکذت كرت نِإو « هیکذی نأ هيلع بجو بح دیصلا لسرملا كردأ نإو
 ملو ةحابإلا وه دوصقملا ذإ « لدبلاب دوصقملا لوصح لبق لصألا ىلع ردق هنأل « مهسلاو يزابلا

 نم نكمتي ملو هدي يف عقو اذإ امأ « هحبذ نم نكت اذإ اذهو . لدبلا مكح لطبف هتوم لبق تبت

 رهاظ يف لؤي مل حوبذملا يف نوکیءام قوف ةايحلا نم هيفو هحبذ

 ةلاح يف لكأ هنأل ) :م اهعطق ثيح ةعضبلا لكأ اذإ ام وهو :ش ( لوألا هجولا فالخب ) :م

 نوكي دق ةعضبلا سهن نألو ) :م لكؤي ال لهاجلا ديصو :ش ( هسفنل اًكسمم ًالهاج ناكف « دايطصالا

 لجأل ةعضبلا هشهن نوكي نأ زوجي يأ «نيتلأسملا نيب رخآ قرف ىلإ ةراشإ هذه :ش ( اهلكأيل

 نع :ش ( هنم ةعطقلا عطقب ) :م ديصلا يأ :ش ( فعضييل دايطصالا يف ةليح نوكي دقو ) :م لكألا

 . ذاختالا ببسب هكردي نأب يآ «فعضيل هلوق ىلع فطع :ش ( هكرديف ) :م ةاجنلاو برهلا

 هجولا ىلع لدي ديصلا كلاملا ذخأ لبق يأ :ش ( لوألا هجولا ىلع لدي ذخألا لبق لكألاف ) : م

 لكألا يأ :ش ( يناثلا هجولا ىلع هدعبو ) :م بلكلا لهج ىلع لدف «اهلكأيف هشهن هنأ وهو «لوألا

 يف ةليح ةعضب عطقو « ديصلا شهن هنأ : وهو يناثلا هجولا ىلع لدي ديصلل كلاما ذخأ دعب

 . لکؤیف :ش ( هلهج ىلع لدی الف ) :م هتقادح ةياغ نم كلذ ناكف «ديصلا فيعضتأ دايطصالا

 ( لكؤي مل تام ىتح هتیکزت كرت نإو «هيكذب نآ هيلع بجو اًيح ديصلا لسرملا كردأ نإو :لاق ) :م

 هتردقل هحبذ هيلع بجو اًيح هنوک لاح دیصلل بلکلا لسرم كردأ ول يأ: يرودقلا لاق يأ :ش

 . لحي مل ديصلا تامر حيي ملر يح ةر ایسخالا ةاکذلا لام

 ديصلا يزابلا لسرم كردأ ول ليصفتلا يف مكحلااذكو يأ : :ش ( مهسلاو يزابلا اذكو ) :م

 ردق هنأل ) : :م يح هکردأف مهسب هامر ول اذکو «لحی ال تام یتح بذي مل نإو «لح هحبذف اًح

 ةاكذلا وهو :ش ( لدبلاب دوصقملا لوصح لبق ) :م ةيرايتخالا ةاكذلا وهو :ش ( لصألا ىلع

 مكح لطبف هتوم لبق تبلت ت ملو ) ملكا هسا :ش ( ةحابإلا وه دوصقملا ذإ ) :م ةيرارطضالا

 ةالصلا يف عورشلا لبق ءاملا ىأر اذإ مميتملاك :ش ( لدبلا

 لکالا مدع نم لکی مل حبذا يف ایما نم نوکیا قرف ناق يذلا اذه یا :ش (اذهو) :م

 نم هيفو هحبذ نم نكمتي ملو هدي يف عقواذإ امأ ) :م هکردی ملو :ش ( هحبذ نم نکمت اذ ) : م
 ةايحا

م نكمتي مل نأب هحبذ نم نكمتي مل هنأ: لاحلاو يأ :ش ( لکؤي مل حوبذملا يف نوکی ام قوف
 ةلآ ن

 رهاظ يف ) : :م لكؤي مل حوبذم ا ناويحلا يف نوكي ام قوف ةايحلا نم ديصلا يف نأ : لاحلاو حبذلا
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 همحر- يعفاشلا لوق وهو « لحي هنآ :- هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو . ةياورلا

 هجوو ‹ لامعتسالا ىلع ردقي ملو ءالا ىأر اذإ امك راصف ‹ لصالا ىلع ردقي مل هنأل ؛ هللا

 ال اذإ ‹ حبذلا نم نكمتلا ماقم مئاق وهو « حوبذملا ىلع هدي تبث هنأل ؛ ًارابتعا ردق هنأ :رهاظلا

 ةسايكلا يف مهتوافت بسح ىلع اهيف نوتوافتي سانلاو ةدم نم هل دب ال هنأل ؛ هرابتعا نكمي
 ىقبي ام لثم ةايحلا نم هيف يقب اذإ ام فالخب . هانركذ ام ىلع مكحلا ريدأف حبذلا رمآ يف ةيادهلاو

 عقو اذإ امك « مرحي مل ةلاحلا هذهب وهو ءاملا يف عقو ول هنأ ىرت الأ ٠ ًامكح تيم هنأل حوبذملا يف

 ًاليصفت هيف مهضعب لصفو . حبذم سيل تیلاو « تیم وهو

 . (ةياورلا

 م لوصألا ةياور ريغ يفو :ش ( لحب هنأ : - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو ) :م

 ( لصألا ىلع ردقي مل هنأل ) :م اًسضيأ دمحأو كلام لوقو :ش (- هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو )
 اذه راص يأ :ش ( لامعتسالا ىلع ردقي ملو ءاملا ىأر اذإ امك راصف ) :م ةيرايتخالا ةاكذلا وهو :ش

 ؛ همميتب لطبي ال هنإف «هوحنو عبس لايحك هلامعتسا ىلع ردقي ملو ءاملا ىأر اذإ مميتملا ريظن اذه

 . لصألا ىلع ردقي مل هنأل

 لصألا ىلع ردق هنأ ينعي :ش ( ًرابتعا ردق هنأ ) :م : ةياورلا رهاظ يآ :ش ( رهاظلا هجوو ) :م

 ينعي :ش ( حوبذملا ىلع هدي تبث هنأل ) :م مكحلاو رابتعالا ثيح نم لدبلاب دوصقملا لوصح لبق

 توبث يأ :ش ( حبذلا نم نكمتلا ماقم مئاق وهو ) :م حبذلا ىلع هدي تبثف اًيح هدي يف ديصلا عقو

 رابتعا نكي ال ينعي :ش ( هرابتعا نكي ال ذإ ) :م حبذلا نع نكمتلا ماقم مئاق حبذلا ىلع هدي

 ‹ ةدم ريدقت نم حبذلا نم نكمتلل دب ال هنأل « نكمت ريغ حبذلا نم نكمتلا ةقيقح ينعي نكمتلا

 اهيف نكمتي ةدم ريدقت نم هل دب ال حباذلا نأل يآ :ش ( ةدم نم هل دب ال هنأل ) :م : هلوق ىنعم وهو

 رادي ال كلذك ناك امو « ةعاس نم رثكأب الإ نكمتي ال نم مهنمو « ةفيطل ةعاس يف نكمتي

 حوبذملا يلع ديلا توبث نم ينعي :ش ( هانركذ ام يلع مكحلا ريدأف ) :م هطابضنا ةدم هيلع مكحلا

 .الوأ ةقشملا تدجو مكحلا رادف « ةقشملا ماقم رفسلا ميقأ امك

 ىقہي ملف :ش ( امكح تيم هنأل حوبذملا يف ىقبي ام لثم ةايحلا نم هيف يقب اذإ ام فالخب ) م
 يقب ام لثم وه ةتايح يف ينعي :ش ( ةلاحلا هذهب وهو ءاملا يف عقو ول هنأ ىرت الأ ) :م حبذلل الحم

 سيل تيملاو ) :م ةقيقح تيم هنأ لاحلاو يأ :ش ( تيم وهو عقو اذإ امك « مرحي مل ) :م حوبذملا يف

 . حبذلا لحمي سيل يأ :ش ( حبذم
 ءًاليصفت ) :م روكذملا مكحلا يف يأ :ش ( هيف ) :م خياشملا ضعب يأ :ش ( مهضعب لصفو ) :م
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 افالخ اندنع لكؤي مل تقولا قيضل نكمتي مل نإو « لكؤي مل ةلآلا دقفل نكمتي مل نإ هنأ وهو

 اذإ اذهو ‹ رارطضالا ةاكذ مكح لطبف اديص قبي مل هدي يف عقو اذإ هنأل ؛ -هللا همحر- يعفاشلل

 يقب ام نأل ؛ لح هبحاص دي يف عقو مث هيف ام جرخأو هنطب قش اذإ امأ « هؤاقب مهوتي ناک

 ام ‹ امهلوق اذه : ليقو « تحبذ امدعب ءاملا يف ةاش تعقو اذإ امك « ربتعب الف حوبذملا بارطضا

 رايتخألا ةاكذب الإ لحي الف اًيح هدي يف عقو هنأل ؛ اًضيأ لكؤي الف -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 هاكذ هنآ ولف ‹ ةيكذتلا كرت اذإ هانركذ يذلا اذه ‹ ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ةيدرتملا ىلإ ادر

 ‹- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هلكأ لح

 -يعفاشلل ًافالخ اندنع لكؤي مل تقولا قيضل نكمتي مل نإ ‹ لكؤي مل ةلآلا دقفل نكمتي مل نإ هنأ وهو

 لكؤي مهدنع نإف :لتاقم نب دمحمو دايز نب نسحلا ةياور يف دمحأ لاقو :ش ( - هللا همحر

 ( رارطضالا ةاكذ مكح لطبف اديص قبي مل هدي يف عقو اذإ هنأل ) :م ناخ يضاق ذخأ هبو « اًتاسحتسا

 ىلع ردقی مل هنأ : نوروكذملا ءالؤه هيلإ بهذ يذلا ناسحتسالا هجوو « سايقلا هجو اذه :ش

 . ضي عاجش نبا رايتخا وهو طيرفتب هنم ءاج امو « تقولا قيضل رايتخالا ةاكذ وهو لصألا

 قيض روصتي فيكف حوبذملا يف نوكي ام قوف هيف ةايحلا نوكي اميف ةلأسمل ا عضو : ليق نإف

 . ؟ حبذلا نع تقولا

 مكح يف ديصلا نوكل مدععلا ةلزنمب حوبذملا يف نوكي يذلا رادقملا نأب : بيجأو

 ًاروصتم نكمتلا مدع ناكف « هيف حبذلا عسي ال دق كلذ ىلع دئازلاو تيما

 اهيف ةاكذلا نودب لحي ال ىتح نكمتلا ماقم ديلا توبث ةماقإ نم انركذ ام يأ :ش (اذهو ) :م

 هيف ام جرخاأو) :م ديصلا نطب بلكلا قش اذإ امأ يآ :ش (هنطب قش اذإ امأ « هؤاقب مهوتي ناک اذإ ) :م

 الف حوبذملا بارطضا يقب ام نأل ) :م كلذ دعب هؤاقب مهوتي ال هنأل :ش ( لح هبحاص دي يف عقو مث

 . اذهاذكف « مرحت ال اهناف :ش ( تحبذ امدعب ءاملا يف ةاش تعقو اذإ امك ) :م كلذ :ش ( ربتعي

 ايح هدي يف عقو هنأل ؛ ًاضيأ لكؤي الف- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ام «امهلوق اذه : ليقو ) :م

 ةيدرتم اب ارابتعا يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ةيدرتما ىلإ ادر رابتخالا ةاكذب الإ لحي الف

 ليوأت ىلع لاحلا ىلع نوكي وأ « ادر هدري يأ « فوذحم لعفب ردصم هنأ ىلع هباصقناو <

 . مهفاف اهل نيربتعم وأ« ةيدرتملا ىلإ نيراد

 هيف ام جرخآو هنطب قش اذإ هدنع لكؤي ال هنآ انرکذ يذلا اذه يأ :ش ( هانركذ يذلا اذه ) :م

 ةايح هيف تناك نإ هنأل :ش ( -هللا همحر -ةيفنح يبأ دنع هلكأ لح هاكذ هنأ ولف « ةيكذتلا كرت اذإ ) :م

 ةاكذ : ةفينح يبأ دنعف ةرقتسم ةايح هيف نكي مل نإ و « عامجإلاب اهعقوم تعقو ةاكذلاف ةرقتسم
 . حبذ الب امهدنع دجو دقو « حبذلا
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 . ىوتفلا هيلعو « ةنيبوأ ةيفخ ةايح هيفو هنطب بئذلا رقب يذلاو ةذوقوملاو ةحيطنلاو ةيدرتملا اذكو
 اذإ :- هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « لصف ريغ نم اًقلطم ءانلتسا ( متيكذ ام الإ # :ىلاعت هلوقل

 ناک نإ - هللا همحر- دمحم لاقو ‹ حبذلاب هتوم نکی مل هنأل ؛ لحي ال هلثم شیعی ال لاحب ناک

 . هانررق ام ىلع ةايحلا هذهب ربتعم ال هنأل ؛ الف الإو لحي حوبذملا شيعي ام قوف هلثم شیعی

 ول ينعي ‹ تتامف رئب يف تطقس وأ لبج نم تدرت يتلا يهو :ش ( ةيدرعملا اذكو ) :م

 -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع لحي : حوبذملا يف نوكي ام ردق ةايحلا نم اهيف سيلو ةيدرتملا تحبذ

 دقو ةايحلا سفن ربتعي ةفينح وبأف عامجإلاب لحي هحبذو هلثم شيعي لاحب ناك ولو « امهل اًمالخ

 ‹ هلثم شيعي لاحب ناك اذإ : فسوي يب أ دنع نأل ‹ ةفوصوملا ةيانجلااربتعاامهو « انه دجو

 م ةتيم حبذ هنأل ‹ حبذلا لحت الو ةيدرتملا يف مودعم ينعملا اذهو ‹ يكذملا يف ام قوف دمحم دنعو

 ًابرض اهوقحلأ يتلا :ش ( ةذوقوملاو) :م حطنلاب تتامف ىرخأ اهتحطن يتلا يأ :ش ( ةحيطنلاو)

 م بئذلا قش يأ :ش ( بئذلا رقب يذلاو) ةمجعملا لاذلاب وهو « تتام ىتح رجح وأ يصعب

 ‹ ةرهاظ وأ يأ :ش ( ةنيب وآ ) :م يح هنأ هب ملعي يذلا ردقلاوهو :ش ( ةيفخ ةايح هيفو هنطب)

 تناك نإ امهدنعو « ةفينح يبأ دنع امهنيب مكحلا يف توافت الو « ةيفخلا قوف يذلا ردقلاوهو

 هنم شيعي لاحب نوکی نأ فسوي يب دنع ةنيبلا ريسفتو . لكؤي ةنيب تناك نإو « لكؤي ال ةيفخ
 . يکذلا يف ام قوف ةايح نم هل ناک نإ دمحم دنعو « هيف

 لاوحألا عيمج يف ةايح هيفو ديصلا يكذ اذإ لكألا لح ىلع يأ :ش ( ىوتفلا هيلعو ) :م

 ريغ نم ًاقلطم ًءانثتسا « متيكذ ام الإ : ىلاعت هلوقل ) :م - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوق وهو

 . اًقلطم تامرحملا نع متيكذ ام ءانثتساب يأ :ش (لصف

 هتوم نكي مل هنأل ؛ لحي ال هلثم شیعی ال لاحب ناک اذإ :- هللا همحر- فسوب يبأ دنعو ) :م

 ال هنأل ؛ الف الإو لحي حوبذملا شيعي ام قوف هلثم شيعي ناك نإ : -هللا همحر- دمحم لاقو . حبذلاب

 ام نأل » : هلوق :ليقو . امكح تيم هنأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( هانررق ام ىلع ةايحلا هذهب ربتعم

 عضاوم ةعبرأ هلثم يف مالكلا : «ةريخذلا » يفو . ربتعي الف « حوبذملا بارطضأ يه « يقب

 . حوبذملا يف يقب ام ةايحلا نم هيف يقبو ضرم اذإ اهريغو ةاشلا : امهدحأ

 هذخأو حوبذملا يف ىقبي ام ةايحلا نم اهيف ىعسو ةاشلا نطب بئذلا عطق اذإ : يناشلاو

 . كلاما

 ةايح ردقب ةايحلا نم هيف يقبو هديص كلاما اذخأ اذإ ملعملا يزابلاو ملعملا بلكلا : ثلاثلا

 . حوبذملا
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 يف راص هنأل ‹ لکؤي مل هحبذ هنکمأ هذخأ ول تقو يف ناک نإف هذخاأی ملو هکردآ ولو : لاق

 حبذلا نم نكمتلاو « هب تبثت مل ديلا نأل « لكأ هحبذ هنكمي ال ناك نإو : لاق . هيلع رودقملا مكح
 اهعقوم تعقو ةاكذلاف ةرقتسم ةايح هيف تناك نإ هنأل « هل لح هاکذف هکردآ نإو : لاق . دجوي مل

 ام ىلع حبذلا هتاكذ : - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعف « ةرقتسم ةايح هيف نكي مل نإو « عامجإلاب

 ديص ىلع ملعملا هبلك لسرأ اذإو : لاق . حبذلا ىلإ جاتحي ال : امهدنعو « دجو دقو هانركذ

 . لح هريغ ذخأو

 رخآ هامرو حوبذملا ةايح ردقب ةايحلا نم هيف يقبو مهسلا هباصأو هيمر دعب ديصلا : عبارلاو

 ىلع خياشملا فلتخاو . لحت ال اهاكذ ول ىتح ةاكذلا ديفي ال : امهدنع يناثلاو لوأل | يفف

 ةمئألا سمش يتفي ناک هبو « لحت اهاکذ اذإ ىتح ديفي : يباجيبسإلا لاق . ةفينح يبأ لوق

 . هلوق ىلع لحت ال اهحبذ ول ىتح ديفيال : مالسإلا خيش لاقو . ديهشلا ردصلاو يسحخرسلا

 يف يقب اب ليلقلا ردقو ليلقلا ربتعي ال امهدنعو : تلق نإ . هدنع ةربع ةايحلل نأ لصاحلاف

 «عامجإلاب ةاكذلا ديفي ال حوبذملا ةايح ردقب ةايحلا نم يقب اذإ : عبارلاو « ثلاشلا يفو

 . ملعلا لهأ رثكأو ةثالثلا تلاق هبو « لحي : هكذي مل ول ىتح

 (تقو يف ناك نإف ) :م هذخآي ملو ديصلا كردأ ولو يأ :ش ( هذخاي ملو هكردأ ولو : لاق ) :م

 ؛ لكؤي مل هحبذ هنكمأ هذخأ ول ) :م ربح ىلإ جاتحت الف ةمات انه ناكو « تقو يف دجو نإف يأ :ش

 اهعقوم تعقو ةاكذلاف ةرقتسم ةايح هيف تناك نإ هنأل ؛ هل لح هاكذف هكردأ نإو : لاق ) :م ءاملعلا نيب

 :ش ( هانرکذ ام ىلع حبذلا هتاکذ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعف ةرقتسم ةايح هيف نكت مل نإ « عامجإلاب

 دقو ) :م ةيدرتملا ىلإ ادر رايتخالا ةاكذب الإ لحي الف «ًايح هدي يف عقو هنأل: هلوق ىلإ هب راشأ

 . رم ام ىلع هنودب لح ينعي :ش ( حبذلا ىلإ جاتحي ال امهدنعو ) :م . لحف حبذلا يأ :ش ( دجو

 اذإو خسنلا ضعب يفو :ش ( لح هريغ ذخأو ديص ىلع ملعملا هبلك لسرأ اذإو : لاق ) :م

 يآ « لح هريغ ذخآو نيعم ديص يأ ‹ ديص ىلإ هلوق . ملعملا هبلك اًسضيأ اهضعب يفو «لسرأ

 . < طوسبملا » يف هركذ « هلاسرإ ريس يف ماد ام

 يف دحاو دعب اوذخأو ديصلا نم اددع وأ ادحاو ذخأف ديصلا ىلإ لسرأ : « طيحملا » ىغو

 . لالح هلكف روفلا كلذ
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 . هيلإ راشملاب صتخم لاسرإلا ذإ « لاسرإ ريغب هذخأ هنأل ؛ لحب ال : - هللا همحر - كلام لاقو

 هنكمي ال ذإ « هب ءافولا ىلع ردقي ال ذإ ديصلا لوصح هدوصقم نأل ؛ ديفم ريغ طرش هنآ : انلو

 ةرم یمسو ریثک دیص ىلع هلسرآ ولو : لاق . هرابتعا طقسف هنیع ام ذخأب هجو ىلع همیلعت
 ىلع لاسرإلاب عقي حبذلا نأل ‹ ةدحاولا ةيمستلا هذهب لحي لكلا لتق ولف « لاسرإلا ةلاح ةدحاو
 نيتاشلا حبذ فالخب « ةدحاو ةيمست هيفكتف دحاو لعفلاو هدنع ةيمستلا طرتشت اذهلو « هانيب ام

 ول ىتح ىرخأ ةيمست نم دب الف « لوألا ريغ لعفب ةحوبذم ريصت ةيناثلا نأل « ةدحاو ةيمستب

 قوف امهادحإ عجضأ

 ةني ديصلا كلذ نع لدع ول اذكو « لحي مل ارخآ ذحأ مث ًاليوط هيلع مثجف اديص لتق ولو

 مث رجزناف هبحاص هرجز اذإ الإ لكؤي مل هذخأو اديص معبتا مث هبلط ريغ يف لغاشتو ةرسيو
 نإو « لح ديصل هلودع ناك نإو : لوق يف لاقو . لوق يف دمحأو يعفاشلا لاق هبو « لح :ذخأ

 . اًملعم هنوک نع هجورخل لحي مل دیص ریغل ناک

 لكؤي مل هريغ ىلإ هلاسرإ ةهج نع ال داعو جرخ نإ هنأ : يدنع حصألاو : يدروامل ا لاقو

 زيجو » يفو «لح اديص ذخأف هريغ ىلإ لدعف ديص فلخ هلاسرإ ةهج يف جرخ نإو « هديص
 . ناهجوف : رخآ باصأف هنم ادحاو باصأف ىبظ نم اًبرس دصق ولو : « ةيعفاشلا

 راشملاب صتخم لاسرإلا ذإ« لاسرإ ريغب هذخأ هنأل ؛ لحي ال : - هللا همحر - كلام لاقو ) :م

 اذإ نكل « طرشب سيل نييعتلا ىليل يبأ نبا لاقو . ةراشإلا هيلع تعقو يذلاب ينعي :ش (هيلإ
 . لحيال هذخأو كلذ كرت اذإ ىتح « هنييعت ربتعا نيع

 لوصح هدوصقم نأل ) :م ديفم ريغ نييعتلا طرش يأ :ش ( ديفم ريغ طرش هنأ : انلو ) :م

 هنكمي ال ذإ ) :م نيعلا ذخأب ءافولا ىلع بلكلا ردقي الو يأ :ش ( هب ءافولا ىلع ردقي ال ذإ ديصلا

 يف انلق امك نريعتلا :ش (هرابتعا طقسف ) :م دويصلا نم :ش ( هنیع ام ذخأپ هجو ىلع همیلعت

 .هميلعت ةلاحتسال لكألا كرت رابتعا طقسي هنآ : يزابلا

 ةيمستلا هذهب لحي لكلا لتق ولف لاسرإلا ةلاح ةدحاو ةرم ىمسو ريثك ديص ىلع هلسرأ ولو ) :م

 عقي حبذلا نأل ) :م اًضيأ اهلبق يتلاو اًعيرفت اهركذ « لصألا لئاسم نم هذه :ش ( ةدحاولا

 دنع طرتشي ديصلا يف مدقت ام دارأ « حئابذلا باتك لئاوأ : يف يأ :ش ( هانيب ام ىلع لاسرإلاب

 :ش ( دحاو لعفلاو ) :م لاسرإلا دنع يأ :ش ( هدنع ةيمستلا طرتشت اذهلو ) :م يمرلاو لاسرإلا

 . لعفلا داحتال :ش ( ةدحاو ةيمست هيفكتف ) :م لاسرإلا لعفلاب دار

 ةيناثلا نأل ) :م ىرخأ ةيمستب هتاش لحت ال ثيح :ش ( ةدحاو ةيمستب نيتاشلا حبذ فالخب ) :م

 قوف امهادحإ عجضأ ول ىتح ) :م يقابلل :ش ( ىرخأ ةيمست نم دب الف ‹ لوألا ريغ لعفب ةحوبذم ريصت

4¥ 



 نمكتسي ىتح نمكف ادهف لسرأ نمو : لاق . ةدحاو ةيمستب نالحت ةدحاو ةرمب امهحبذو ىرخألا

 :لاق . لاسرإلا عطقي الف ةحارتسا ال ديصلل هنم ةليح كلذ هثكم نأل ‹ لكؤي هلتقف ديصلا ذخأ مث

 . هتداع داتعااذإ بلكلا اذكو

 ناكو « دحاو لعفب امهحبذ لصح هنأل :ش ( ةدحاو ةيمستب نالحت ةدحاو ةر امهحبذو ‹ ىرخأل |

 هيلع دحاو لعفب لصح امهحبذ نأل « نالحي نيديص باصأو ديص ىلإ ًامهس ىمر ول ام ةلزنمب
 . اذهاذكف « ةيمستلا

 يأ ‹ رم نمك هلوقب لصألا لئاسم نم اًضيأ هذه :ش ( نمكف ًادهف لسرأ نمو : لاق ) م

 ضعحب يفو . ةنكملا بلطي يأ :ش ( نمكتسي ىتح ) :م شيجلا نيمك هنمو « ىفختساو رتتسا
 عطقي الف ةحارتسا ال ديصلل هنم ةليح كلذ هثكم نأل ؛ لكؤي هلتقف ديصلا ذخأ مث ) :م نكمتي خسنلا

 . لجعلا ةداع داتعا اذإ بلكلا مكح اذكو يأ :ش ( هتداع داتعا اذإ بلكلا اذكو : لاق . لاسرإلا

 الف :دهفلا عنصي امك عنصو لجرلا هلسرأ اذإ بلكلا اذكو : « هرصتخم » يف يخركلا لاق

 نم كلذ دعيف ةحارتسالل ال يطيصالل ةليح ةعاس هنم ثكملا نأل كلذو « داص ام لكأب سأب

 بد ول امك « دايطصالا بابسأ نم نوكي لب « لاسرإلل ًاعطاق نوكي الف « ناسنإلا ةقاذح ةياغ

 . ودعلاب

 يغبني لاصخ دهفلل : لاق هنأ - يناولحلا ةمئألا سمش هخيش نع ًالقان - يسخرسلا لاق

 ۰ : هنم كلذ ذخأي نأ لقاع لكل

 ال نأ لقاعلل يغبنيف « ديصلل هنم ةليح اذهو « نكمتسي ىتح ديصلل نكمتي هنأ : اهنم
 : هسفن باعتإ ريغ نم هدوصقم لصحي ىتح ةص رفلا بلطي نكلو « هودع عم فالخلا رهاجي

 يغبني اذكو هل لذآ الف يلإ جاتحم لوقي وهو هبکری یتح هبحاص فلخ ودعي ال نأ : اهنمو

 بلكلا برضي نكلو « برضلاب ملعتي ال هنأ اهتنؤم ريغب لعفي اميف هسفن لذي ال نأ لقاعلل

 : ليق امك « هريغب ظعتي نآ لقاعلا يغبني اذكهو « كلذب ملعتيف ديصلا نم لكأ اذإ « هيدي نيب

 . هريغب ظعو نم ديعسلا

 يخبني اذكهو . بيطلا محللا هبحاص نم بلطي اغنإو ‹ ثيبحل ا لوانتي ال هنأ: اهنمو

 . بيطلا الإ لوانتي ال نأ لقاعلل

 لثمأ ال : لوقيو « هكرت الإو هذخأ ديصلا نم نكعت نإف اًسسمح وأ اًئالث تبثي هنأ : اهنمو

 . ( طوسبملا» يف اذك «لقاعلل يغبني اذكهو « يريغل لمعأ اميف ىسفنل

 اب قثي هنأ :اهنم لاق ام ةلمج نمو « « هحرش» يف هداز رهاوخ مالسإلا خيش ركذ اذكهو
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 لاسرإلا نأل « اعيمج الكأ هبحاص هلسرأ دقو هلتقف رخآ ذخأ مث هلتقف اديص بلكلا ذخأ ولو

 لوألا لتق ولو : لاق .رخآ باصاو هباصأف ديص ىلإ امهس ىمر ول ام ةلزنمب وهو ‹ عطقني مل مئاق
 ذإ ‹ هثكمب لاسرإلا عاطقنال « يناثلا لكؤي ال هلتقف رخأ اًديص هب رم مث راهنلا نم ًاليوط هيلع مثجف
 ملعملا هيزاب لسرأ ولو : لاق . مدقن ام فالخب ةحارتسا ناك امنإو « ذخألل هنم ةليح كلذ نكي مل

 ًالیوط اًتامز ٹک مل اذإ اذهو « لکؤي هنإف هلتقو هذخأف دیصلا عبتا مث ءيش ىلع عقوف دیص ىلع
 ًاديص ذخا املعم ايزاب نأ ولو : لاق . بلكلا يف هانيب ال نيكمتلل ةعاس ثكم امنإو « ةحارتسالل

 ةحابإلا تبلت الو ‹ لاسرإلا يف كشلا عوقول ‹ لكؤي ال « ال مأ ناسنإ هلسرأ يردي الو هلتقف

 . هنودب

 مث ديصلا ىلع اًالث دهفلا بوثو نم يؤُر يذلاك « بلطلا يف لمحيو « هبحاص هل نمض
 . عبرأف تبآ ناف ةًأرما نیثیدح «لثملا» يف يور ام هبشیف « هکرتی

 هذه :ش ( اعیمج الکأ هبحاص هلسرأ دقو هلتقف رخآ ذخأ مٹ هلتقف ادیص بلکلا ذخأ ولو ) :م

 نآل) :م اعيمج نيديص يلإ « اًبلك هلسرأ دق هبحاص نأ لاحلاو يأ « لصألا لئاسم نم اًضيأ

 ًاديص يأ :ش ( رخآ باصأو هباصاف ديص ىلإ اًمهس یمر ول ام هلزنب وهو ‹ عطقنب مل مئاق لاسرإلا
 . اًعیمج نالحي ثیح « رخآ

 مث) :م هيلع كوربلا وهو ةموثجلا نم :ش ( راهنلا نم ًاليوط هيلع مثجف لوألا لتق ولو : لاق ) :م

 ۾ هيلع هموثج يآ :ش ( كلذ نكي مل ذإ هثكمب لاسرإلا عاطقنال يناثلا لكؤي ال هلتقف رخآ ديص هب رم

 ام فالخب ةحارتسا ) :م هيلع هموثج يأ :ش ( ناك امنإو ) :م يناثلا ذخأل يأ :ش ( ذخألل هنم ةليح )

 اذه نوكيف « ةحارتسا ال ذخألل ةليح ذئنيح ثكملا نأل « نيمكلل ثكم اذإ ام وهو :ش ( مدقت

 . ءاوس باهذلاو هنم ثكللا

 (لکؤي هنإف هلتقو هذخأف دیصلا عبتا مث ءيش ىلع عقوف ديص ىلع ملعملا هيزاب لسرأ ولو : لاق ) :م

 نوكي اغنإ هلكأ لح يأ :ش ( ًاليوط اًتامز ثك مل اذإ اذهو ):م لصألا لئاسم نم ًاضيأ هذه :ش

 لاقي نأ ظفللا قح :ش ( نيكمتلل ةعاس ثكم امنإ و « ةحارتسالل ) :م ًاليوط ًانامز ثكيي ملاذإ

 يف هانيب امل) :م انركذ امك ءافخإلاو يراوتلا وهو نومكلا هب دارأو « نيمكلا ركذ نكلو «نومكلل

 . بيرق نع :ش ( بلكلا
 كشلا عوقول لكؤي ال ءال مأ ناسنإ هلسرأ يردي الو هلتفف اديص ذخا اًملعم ايزاب نأ ولو : لاق ) :م

 ةحابإلا تبثي ال يأ « لصألا لئاسم نم اًضيأ هذه :ش ( هنودب ةحابإلا تبت. الو ‹ لاسرإلا يف

 ف ةغلزابلاو ءةازب هعمج = ءابلا فیقخت - يزابلاو « فالح هيف ملعی الو « لاسرإلا نودب

 . نازیبو زاوبآ هعمجو
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 ام ىلع ةياورلا رهاظ ىلع طرش حرجا نأل « لكؤي مل هحرجي ملو بلكلا هقنخ نإو : لاق
 اوضع رسك اذإ هنأ :- هللا همحر- ةفينح ىبأ نعو . رسكلاب لحي ال هنأ ىلع كلدي اذهو «هانركذ

 حرج ربتعلا نأ : لوألا هجو . ةرهاظلا ةحارنج لاك يهف ةنطاب ةحارج هنأل ؛ هلكأب سأب ال هلتقف
 نإو : - هللا همحر - لاق . قينختلا هبشأف رسكلاب كلذ لصحي الو « مدلا راهنإل اًببس ضهتني

 لکؤی ملآدمع هب دیری هيلع هللا مسا رکذی مل بلک وآ يسوجم بلک وأ ملعم ريغ بلک هک راش

 ال خسنلا ضعب يف يرودقلا لاق يأ :ش ( لکؤي مل هحرجی ملو بلکلا هقنخ نإو : لاق ) ؛م

 : ةياور وه ةياورلا رهاظ :ش ( هانركذ ام ىلع ةياورلا رهاظ ىلع طرش حرحلا نأل ):م لكؤي

 . لكؤي : لصألا ةياور يفو «تادايزلا

 روهشملاو ‹ تامف ديصلا قنخ اذإ امأو : « يخركلا رصتخم حرش ١ يف يرودقلا لاقو

 ىلإ ةراشإ هانركذام ىلع هلوقو ‹ لكؤي هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو . لكؤي ال هنأ : مهنع

 رهاظ يأ :ش ( رسکلاب لحي ال هنآ ىلع كلدي اذهو ) :م ةياورلا رهاظ يف حرجا نم دب الو هلوق

 . لحي ال تامف ديصلا نماوضع رسك بلكلا نأ : ىلع لدي ةياورلا

 نسحلا ابآ نإف تامف هنم اًوضع رسک هنکل هقنخب ملو هحرجي ملاذإ امأ : يرودقلا لاق

 يف ةلأسملا دمحم نع يكح دقف . اًحرصم اًئيش ةفينح يبأ دنع لحي مل هنأ ركذ يخركلا

 لحي ال هنأ يضتقياذهو « لكؤيال حرجي ملاذإ هنأ : اًقلطم اًباوج اهيف باجأو ‹تادايزلا

 . رسکلاب

 يهف ةنطاب ةحارج هنأل ؛ هلكأب ساب ال هلتقف وضع رسك اذإ هنأ : -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) :م

 يبأ نع ةياكح هرثأ يف فسوي وبأ ركذو « هرصتخم » يف يخركلا لاق :ش ( ةرهاظلا ةحارجلاك

 ملو هلتقف همدص ول كلذلو « لکؤي ال هنإف بلخم الو بانب هحرجی نأ ریغ نم هلتق نأو : ةفينح

 . هلکأب ساب الف هلتقف !وضع رسک وأ بلخم وآ بانب حرج ناف « حرجی ملو هرسکی

 ىلع ههجوو « حرج لاك رسكلا نأ يضتقي مالكلا اذه رهاظو : « هحرش » يف يرودقلا لاق

 . فنصملا هركذ ام

 ٠ مدلا راهنإل اببس ضهتني حرج ربتعملا نأ ) :م رسكلاب لحي ال هنأ وهو :ش ( لوألا هجو ) :م

 اذإ مدلا ترهنأ نم ةلاسإلا ةزمهلا رسكب راهنإلا :ش ( قينختلا هبشأف رسكلاب كلذ لصحي الو

 . راهنإلا ىلإ كلذ هلوق هتلسأ

 مالک نم دمع هب دیری هلوقو (هرصتخم» يف يرودقلا لاق يأ :ش ( لکؤی ملادمع هب دیری هيلع

 ار



 ةمرحلا ةهج بلغيف ‹ مرحملاو حيبملا عمتجا هنألو ٠ - هنع هللا يضر- يدع ثيدح يف انيور امل

 ‹ هلكأ هركي لوألا حرجب تامو هعم هحرجي ملو يناثلا بلكلا هيلع هدر ولو . اًطايتحا وأ اصن

 ‹ حرجا يف اهدقفو ذخألا ىف ةكراشملا دوجول

 يف :ش ( - هنع هللا يضر- يدع ثيدح يف انيور امل ) :م لكي ايسان هكرت ول هنأل هب دیق « فنصللا

 . « لکؤت الف رخآ بلک كہلك كراش نإو» : هيف لاق ثيح « بابلا لوأ

 لاق ‹ صنلا ةهج نم يأ :ش ( اصن ةمرحلا ةهج بلغيف مرحملاو حيبملا عمتجا هنألو ) م

 . ("٩ لالحلا مارحلا بلغ دق الا مارحلاو لالحلا عمتجا ام » : لب هلوق هب دارأ حارشلا

 يف قازرلا دبع هشيدح جرخأ - هنع هللا يضر- دوعسم نبا ىلع فوقوماذه : تلق

 ام :هللا دبع لاق :لاق يبعشلا نعرباج نع يروثلا نايفس انثدح قالطلا يف «هفنصم)

 ۰ . لالحلا مارحلا بلغالإ لالحو مارح عمتجا

 لاقو .اهقرافي هنإف :اهمأ وأ اهتنبا هدنعو ةأرماب رجفي لجرلا ىف كلذو : نايفس لاق

 ‹ فيعض رباجو دوعسم نبا نع يبعشلا نع يفعجلا رباج هاور : « هننس » يف يقهيبلا
 نيب راد ام هنأل « طايتحالا ةهج نم يأ :ش ( اًطايتحا وأ ) :م ‹ عطقنم دوعسم نبا نع ىبعشلاو

 نم لاعتفا طايتحالاو « هجو نم مارحلا لمعتسي الئل هكرت يف طايتحالاف ًالالحو اًمارح هنوك

 . هيف لوخدلا نمريغلا عني هنأل طئاحلا هنمو « ظفحلا وهو طوحلا

 نم هذه :ش ( هلکأ هرکی لوألا حرجب تامو هعم هحرجی ملو يناثلا بلكلا هيلع هدر ولو ) :م

 هنأ :لاحلاو يناثلا بلكلا لوأل | بلكلا ىلع ديصلا در ولو يأ « ًاعيرفت هركذ « لصألا لئاسم

 ذخألا يف ةكراشملا دوجول ) :م هلكأ هركي لوألا بلكلا حرجب ديصلا تامو هعم ديصلا جرخي مل

 ال ةهاركلا تبثتف حرجلا دوعت ملعملا نأل :ش ( حرجلا يف ) :م ةكراشملا دقفو يأ :ش ( اهدقفو

 . يناولحلاو يسخرسلا رايتخا وه « ميرحت ةهارك : ليقو « هيزنت ةهارك : ليق مث «ريغ

 يسوجم بلكب ملسم داص ول اذهلو « هحرجب ملسملا بلكلا دارفنال لحي : ةثالثلا دنعو

 يعخنلاو نسحلاو رباج ههركو « حابيال : ةياور يف دمحأ نعو . ملعلا لهأ رثكأ دنع لحي
 ةيآلا : ةدئاملا ةروس) ( حراوجلا نم متملع امو# : ىلاعتو هناحبس هلوقل دهاجمو يروشلاو

 . هملعی ملاذهو ٤(«

 : مهدحأ «لوصف ةثالث انه اهو « هترفشب حبذ وأ همهس وأ هسوقب داص ول امك لحي : انلق

 . )٠١١( «رردلاةو «)١١٤( تاعوضوملا ةركذت»و . ٠٤ ٠٠( /۲) « افخلا فشک)» : رظنا (۱)
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 سنج نم سيل يسوجلا لعف نال ؛ هركي ال ثيح هسفنب هيلع يسوجلا هدر اذإ ام فالخب اذهو

 بلكلا هدري مل ولو . ةسناجملا دوجول نيبلكلا يلعف نيب ققحتتو ةكراشملا ققحتت الف بلكلا لعف

 نأل ‹ هلكأب سأب ال هلتقو هذخأف ديصلا ىلع دتشا ىتح لوألا ىلع دشأ هنكل لوألا ىلع يناثلا

 هيلع ءانب هنأل ؛ هلعفل اًعبت ناكف اًبلط هب دادزا ثيح « ديصلا نود لسرملا بلكلا يف رث يناثلا لعف

 .امهيلإ فاضيف اًعبت رصي مل هنأل ؛ هيلع هدر ناك اذإ ام فالخب . عبتلا يلإ ذخألا فاضي الف

 ‹ هديصب سأب الف هرجزب رجزناف يسوجم هرجزف هبلك ملسملا لسرأ اذإو :- هللا همحر-لاق

 ‹ بلطلا ةدايز راهظإ راجزنالابو هيلع حايصلاب ءارغإلا رجزلاب دارملاو

 نكل « ءيش يف اكرتشي مل ام: ثلاثلاو . ةهاركلا هيفف حرجلاو ذخألا يف نابلكلا هيف كرتشا ام

 . ءيجي ام ىلع ةحابإلا هيفو ديصلا ىعدتسا ىتح لوألا ىلع لمح يناثلا

 نم سيل يسوجملا لعف نأل ؛ هركي ال ثيح هسفنب هيلع يسوجلا هدر اذإ ام فالخب اذهو ) :م

 روكذملا مكحلا اذه يأ ء« لصألا» لئاسم نم اًضيأ اذه ٠ :ش ( ةكراشملا ققحتت الف بلكلا لعف سنج

 . حضاو يقابلاو « بلكلا ىلع يسوجملا ديصلا در اذإ ام فالخب

 بلكلا دارأ :ش ( ةنساجملا دوجول نيبلكلا يلعف نيب ) :م ةكراشملا ذعنيحل :ش ( ققحتتو ) :م

 لوألا ىلع يناشلا بلكلا هدري مل ولو ) :م . يسوجملا بلكو ملسملا بلك وأ لهاجلا بلكلاو ملعملا

 لاص يآ« دتشا لهاجلا بلكلا وأ يسوجملا بلك وهو يناثلا بلك يأ :ش (لوألا ىلع دتشا هتل

 ٠ ۰ . هبلط دادزا ىتح لوألا بلكلا ىلع

 دتشا ىتح يأ :ش ( ديصلا ىلع دتشا ىتح ) :م ادع يأ « هيلع دتشا : « بدألا ناويد ۱ يفو

 نود لسرملا بلكلا يف رثأ يناثلا لعف نأل ؛ هلكأب ساب ال هلتقو هذخاف ) :م ديصلا ىلع لوألا بلكلا

 ديصلل ًابلط يناثلا بلكلا دادتشاب لسرملا بلكلا دادزا ثيح يأ :ش ( اًبلط هب دادزا يح « ديصلا

 ىلع ءانب يناشلا لعف نأل يأ :ش ( هيلع ًءانب هنأل ) :م لوألا لعفل :ش ( هلعفلًاعبت ناكف) :م

 لعف وهو « عبتلا ىلإ ديصلا ذخأ يأ :ش ( عبتلا ىلإ ذخألا فاضي الف ) :م هلادكؤم يآ «لوألا

 . يناثلا

 ىلع ديصلا در يناثلا بلكلا ناك اذإ ام فالخب يأ :ش ( هيلع هدر ناک اذإ ام فالخب ) :م

 (امهيلإ فاضيف ) :م لوألل دكؤم ريغ هنأل :ش ( اعبت رصي مل هنأل ) :م رم امك هركي ثيح لوألا

 . نيبلكلا ىلإ لتقلا فاضيو يأ :ش

 ( هدیصب سأب الف هرجزب رجزناف يسوجم هرجزف هبلک ملسملا لسرأ اذإو : - هللا همحر- لاق ) :م

 دارملاو) :م جاهف هجيه يأ « رجزناف بلكلا رجز :لاقي : « ريغصلا عماجلا » يف لاق يأ :ش

 اذه« ديصلل بلكلل اًبلط يأ :ش ( بلطلا ةدايز راهظإ راجزنالابو « هيلع حايصلاب ءارغإلا رجزلاب
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 ًءانب هنوكل لاسرإلا نود رجزلاو « يآلا خسن يف امك هلثم وأ هقوف وه اب عفري لعفلا نأ ههجوو

 نود رجزلا نال ‹ لکؤي مل هرجزب رجزناف ملسم هرجزف يسوجم هلسرآ ولو : لاق . هيلع
 هتاكذ زوجت ال نم لكو « لحلا هب تبثي ال نأ ىلوأف ةمرحلا ةهبش هب تبثن مل اذهلو « لاسرإلا
 ملسم هرجزف دحأ هلسري مل نإو «يسوجلا ةلزنمب اذه يف ادماع ةيمستلا كراتو مرحملاو دترملاك

 هنود ناك نإ هنأل ؛ تالفنالا لثم رجزلا نأل « هلكأب سأب الف ديصلا ذخأف رجزناف

 . راسكنالاك رجزلا عوطم راجزنالا نأ كشالو « ةعواطمو لعفلا لصأل ريسفت

 اب عفري لعفلا نأ ) :م هب سأب ال هنوك وهو ةروكذملا ةلأسملا باوج هجو يأ :ش ( ههجوو ) :م

 م رسفملا رسفملا خسنل يواسملاب وأ :ش (هلثم وأ ) :م رسفملا مكحلا خسن ىوقألاب يآ :ش ( هقوف وه
 امك يواسملاب وأ ىوقألاب امإ هيف خسنلا نإف « ةيآ عمج يهو نآرقلا يآ :ش ( يآلا خسن يف امك)

 . هقفلا لوصأ يف فرع

 تناكف ‹ لاسرإلا ىلع اًينبم رجزلا نوكل يأ :ش ( هيلع ًءانب هنوكل لاسرإلا نود رجزلاو ) :م

 هنإف لالح بلك رجز اذإ مرحملاب ضقونو « هيلع هئانبل يسوجملا حايص نود ملسملا لاسرإل ةربعلا

 اب ءازجلا هيلع بجوأ هنإف « صنلا ةلالدب م رحملا يف ءازجلا نأب : بيجأو . ءازجلا هيلع بجي

 . ىلوألا قيرطب رجزلاب بجوف ةلالدلا وهو « هنود

 ‹ لاسرإلا نود رجزلا نأل ؛ لكؤي مل : هرجزب رجزناف ملسم هرجزف يسوجم هلسرأ ولو : لاق ) :م
 :ش ( ةمرحلا ةهبش ) :م رجزلاب يأ :ش ( هب تبثت مل ) :م لاسرإلا نود رجزلا نألو يآ :ش (اذهلو

 ال نأ ىلواف ) :م اًمئاد لحلا ىلع ةمرحلا ةبلغل اًتوبث عرسأ ةمرحلا نأ عم ىلوألا ةروصلا يف ينعي

 يف ادماع ةيمستلا كرات مرحملاو دترملاك هتاكذ زوجت ال نم لكو ) :م ملسملا رجزب يأ :ش ( لحلا هب تبثي

 . اهلك لوصفلا يف :ش ( يسوجللا ةلرنمب اذه

 ذخاف رجزناف ملسم هرجزف ) :م دحأ بلكلا لسري مل نإو يأ :ش ( دحأ هلسري مل نإو ) :م

 يف كلام ذخأ سايقلابو :هداز رهاوخ لاق « لحيال نأ سايقلاو :ش ( هلكاب ساب الف ديصلا

 مل نإو لح : ديصلا اذخأو ىلتشاو هالتما مث :هرجزو هدعب فقو نإ : يغفاشلا لاقو . ةياور

 . ةياور يف كلام لاق هبو « لحي مل هرجزب هودع يف داز نكل « فقي

 ؟ عيبملا ىلع ابلاغ مرحملا لعجي ال امل :تلق نإف ٠

 اسان لعجي غسان رجاز وه يبا نأ ملع اذإ اأ ‹ حيبملا رجاز ملعي ملاذإاذه : تلق

 . احسان لعجف رخأتم رجزلا انهاهو « ةلاحم ال لوألل

 انه دارملاو ‹« هضعب يآ ةتلف ءيشلا جورخ تالفنالا :ش ( تالفنالا لم رجزلا نأل ) :م

 نود ناك نإ رجزلا نأل يأ :ش (ةنود ناك نإ هنأل ) :م ةتغب هبحاص دي نم بلكلا جورخ
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 لسرأ ولو . اخسان حلصف ايوتساف فلكملا لعف هنإ ثيح نم هقوف وهف هيلع ءانب هنإ ثيح نم

 نييلك لسرأ اذإ اذكو ‹ لكأ هلتقف هبرض مث هذقوو هبرضف هكردأف ىمسو ديص ىلع هبلك ملسما
 ميلعتلا تحت لخدي ال حرجلا دعب حرحلا نع عانتمالا نأل لكأ رخآلا هلتق مل امهدحأ هذقوف

 انيب ال لكأ رخآلا هلتقو امهدحأ هذقوف اًبلك امهنم دحاو لك نالجر لسرأ ولو . اوفع لعحف

 ‹ ديصلا ىلع لصح ىناثلا نم لاسرإلا نأ الإ ةيديصلا دح نع هجرخأ لوألا نأل « لوآلل كلملاو

 ۰ ‹ لاسرإلا ةلاح ةمرحلاو ةحابإلا يف ربتعملاو

 هقوف وهف ) :م تالفنالا ىلع ءانب رجزلا نأ ثيح نم يأ :ش ( هيلع ءانب هنإ ثيح نم ) :م تالفنالا

 ‹ فلكملا لعف هنآ وهو « رخآ هجو نم تالفنالا قوف رجزلا يأ :ش ( فلكملا لعف هنإ ثيح نم

 حلصف) :م تالفنالاو رجزلا يأ :ش (ايوتساف ) :م تالفنالا فالخب « فلكملا لعف رجزلا يأ

 خسنلاو «نيي وتسملا دحأ رجزلا نأل « رحأتم هنأل « تالفنالا احسان رجزلا حلصف :ش (اخسان

 نإ : يعفاشلا لاقو . ةياور يف دمحأو كلام لاق انلوقبو « يآل! خسن يف امك ةيواسي اب تبي

 مل هرجزب هودع يف داز نكل فقي مل نإو « لح : ديصلا ذخأو دتشاف ةدش هرجزو هدعب فقو

 . ةياور يف كلام لاق هبو « لحي

 . حيبملا ىلع اًبلاغ مرحملا لعجي مل : تلق نإق

 . ةلاحمال لوألل اخسان لعجي حيبملا نأ ملع اذإ امأ« حيبملا رجاز ملعي ملاذإ اذه : تلق

 . احسان لعجف « رخأتم رجزلا انهاهو

 هفعضأو هنخثأ يأ :ش ( هذقوو هبرضف هكردأف ىمسو ديص ىلع هبلك ملسملا لسرأ ولو ) م

 هلتق مث امهدحآ هذقوف نیبلک للاسر اذإ اذکو « لکأ : هلتقف هبرض مث ) :م ةذوقوملا هنمو « هحارحل هنهوو

 يف سيل هنأل :ش ( اوفع لعجف ميلعتلا تحت لخدي ال حرجلا دعب حرجا نع عانتمالا نأل ؛ لكأ : رخآلا

 عانتمالا نأل» : هلوقو ءًوفع كلذ لعجف « حرجا دعب حرجلا نع عنتيي هجو ىلع هميلعت هعسو

 دعب لصح اغإ اهب بلكلا لتق يتلا ةيناثلا ةبرضلا نأ يهو « نيتلأسملا فدرت «ةهبش باوج

 نأل : لاقفهنع باجأف . لحيال نأ يغبنيف «ديصلا نم هجرحأ يذلا ناخثاإلا

 .خلإ. . . عانتمالا

 راشآ :ش ( انيب ام ؛ لكأ :رخآآلا هلتقو امهدحأ هذقوف اًبلك امهنم دحاو لك نالجر لسرأ ولو ) :م

 كلملاو) :م اوفع لعجف ؛ ميلعتلا تحت لحخدي ال حرجلا دعب رجلا نع عانتمالا نأل : هلوق ىلإ هب

 ريخ نمديصلا نم تجرحخأ هتحارج نأل :ش ( ةيديصلا دح نع هجرخأ لوألا نأل ؛ لوألل

 . لوألا بحاص كلم يناثلا ةحارج ليزي ال كلذ دعب مث « عانتمالا

 ( لاسرإلا ةلاح ةمرحلاو ةحابإلا يف ربتعملاو «ديصلا ىلع لصح ينافلا نم لاسرإلا نأ الإ ) :م
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 «مرحي نأ يغبني ‹ ديصلا نم جورخلا دعب هلتق اإ يناشلا نأ : وهو « لاكشإ باوج اذه :ش

 .( مرحي ملف ) :م لاسرإلا ةلالدب ديص هنأب : باجأف

 :ش ( لوألا بلكلا حرجب ةيديصلا نع جورخلا دعب يناثلا نم لاسرالا ناك اذإ ام فالخب ) :م

 زيح نع هجرخأ ثيحب هنخثأف مهسب ًاديص یمر اذإ ام فالخب هرکذ يذلا اذهو « مرحي ثيح

 نع زارتحالا هنكيو « يلهألا ةاكذ هتاكذ راصف هنخثأ ال هنال لكؤي ال هلتقف ايناث هامر مث عانتمالا

 حرجيال هجو ىلع هميلعت نكي ال هنأل ؛ كلذك سيل بلكلا يفو « اوفع نوكي الف ةيناثلا ةيمرلا

 . ملعأ یلاعتو هناحبس هللاو ‹ هعفر رذعت «هعفدرذعت امو < ةرم حرج نأ دعب اناث
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 يهړلا يف لصف
 سح هنأ نیبت مث ًادیص باصاف هيلع ًایزاب وأ ابلک لسرا وأ هامرف دیص سح هنظ اًسح عمس نمو
 هنأ : -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . دايطصالا دصق هنأل ؛ ناك ديص يأ ‹ باصملا لح ديص

 ريزنخلا كلذ نم صخ

 ( يمرلا يف لصف) :م
 ‹ نيلصف ىلع لمتشم باتكلا اذه نأ ركذ هنأ رم دق يمرلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ:ش

 يف عرش مث« ةيناويحلا ةلآلا مكح نع هونو يمرلا يف يناثلا وه اذهو « هنيب دقو حراوجلا :لوألا

 هب ناعتسي ام ةلآلاو «اذه ىلع كاذ مدق« دامجلا ىلع ناويحلا ديزملاو ةيدامجلا ةلآلا مكح نايب

 . رمأ ليصحت ىلع

 ءاهركذ يفتني سيلو « لاق » ةظفل انهاه خسنلا ضعب يف عقو دق :ش ( اًسح عمس نمو ) :م

 يف ةروكذمب تسيل لكأ يمرلا دنع لجرلا ىمس اذإو : هلوق ىلإ لصفلا لوآ نم لئاسملا هذه نأل
 ام امأو «- هللا همحر- يرودقلا رصتخم» و « ريغصلا عماجلا» يف ركذت مل اهنأل « « ةيادبلا »

 - هللا همحر- فنصملا هركذو « « يخركلا نسحل ا وبأ خيشلا رصتخم حرش ١ يف يرودقلا هركذ

 نع ناك اذإ الإ هركذي مل هنأل « انهاه لحم هل سيل « لاق » ةظفل نأ تفرعف « ةدئافلل اريشكت

 سيسحلا كلذكو يفخلا توصلا سحلاو هسفن نع ةيانك ناك وأ ‹ « ريغصلا عماجلا » وأ يرودقلا

 :ش ( ادص باصاف هيلع ایزاب وأ اًبلک لسرآ وأ ہامرف دیص سح) :م سحلا كلذ نظ يأ :ش (هنظ) :م

 . لوألا ريغ يناثلا ناك ةركن تديعأ اذإ ةركنلا نأل هتوص عمس يذلا ريغ يأ

 لح) :م ديص سح هعمس يذلا سحلا نأ رهظ مث يأ :ش ( ديص سح هنأ نوبت مث ) :م

 ينعي :ش ( ناك ديصلا يأ ) :م يزابلاب وأ بلكلاب وأ يمرلاب باصملا ديصلا يأ :ش (باصلا
 تلاق هبو « « طيحلملا »و « مالسإلا خيش طوسبم » يف اذك « هريغ وأ محللا لوكأم ناك ءاوس

 . اًمدقم ناك ربخ هنأ ىلع بوصنم «يأ» ةملكو « ةثالثلا

 ةكمس سح عومسملا ناك ول ام هقالطإ ىلع مزلي الإو ديق نم انهاه دب ال : يقانغسلا لاقو

 يف هركذ باصملا لحي مل :ديصلا يمرلا باصأ مث اديص هنظف دارج سح وأ ءاملا ريط هنظف

 هحبذ طرتشيام ىلإ هلکآ لح يف جاتحي ديص سح هنآ نبت : لاقي نأ وه ديقلا كلذو « « ينغملا»

 وأ هيمرب دصق لسرملا وأ يمرلا نأل يأ :ش ( دايطصالا دصق هنأل ) :م دويصلا نم هحرج وأ

 . دايطصالا هلاسرإ

 سح سحلا ناک ول ينعي :ش ( ريرنخلا كلذ نم صخ هنأ :- هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) م
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 ءاهدلج يف رثؤي هنأل؛ عابسلا فالخب . هنم ئش يف ةحابإلا تبلت ٍثت ال هنأ ىرت الأ ‹ ميرحتلا ظيلغتل

 :رهاظلا هجوو « ةحابإال سيل هيف لاسرإلا نأل ؛ هم لكؤب ال ام اهنم صخ- هللا همحر- رفزو

 ةحابإو « هسفن يف حابم لعف وهو « ادايطصا لعفلا عقوف لوكأ لا صتخي ال دايطصالا مسا نأ

 . هلبقي مل اذإ تبلت ال دقو ءًادلجو امحل هلبقي ام ردقب تبثتف لحملا ىلإ عجرت لوانتلا

 عومسملا نأ نظ ينعي : ةعيرشلا جات لاقو . عابسلا رئاس فالخب « باصلملا لحي ال : ريزنخ

 ظيلغتل ) :م هيلع ءانب هنأل ‹ باصملا ديصلل لحي ال : يمرف يبظ وه اذإف ىمرف « ريزنخلا سح

 . هجوب هب عافتنالا زوجي ال هظیلغت ریزنخلا همرح ينعي :ش ( میرحتلا

 نم يأ « هنم ميرحتلا ظيلغتل حيضوت اذه :ش ( هنم ءيش يف ةحابإلا تبثت ال هنأ یرت الأ ) :م

 :م ديصلا لكؤي ثيح « عابسلا نم ناك ولام فالخب ينعي :ش ( عابسلا فالخب ) :م ريزنخلا
 يف :لوقي نأ يغبني ناكو « هدلج ةراهط يف رثؤي دايطصالا نأل يأ :ش ( اهدلج يف رثؤي هنأل)

 ام محل ةحابإ يف رثؤي نأ زاج اهدلج ةراهط يف دايطصالا رثأ اذإف « ىفخيال ام ىلع اهدلج
 . « طيحملا »و « ةريخذلا » يف اذك « هباصأ

 ام سح عومسملا ةلمج نم صخ يأ :ش ( همحل لكؤي ال ام اهنم صخ -هللا همحر- رفزو ) :م

 لكؤي ال اههبشآ امو عابسلاك همحل لكؤي ال ديص سح سجل ا ناك اذإ ينعي . همحل لكؤيال

 هل قلعتي ال همحل لكؤي ال اميف لاسرإللا نأل يآ :ش ( ةحابإلل سيل هيف لاسرإلا نأل ) :م ؛باصلا

 . ءاوس يمدآلاو وه ناكف « ةحابإلا مكح

 : رعاشلا لاق :ش ( لوكأملاب صتخي ال دايطصالا مسا نأ :رهاظلا هجوو ) :م

 لاطبألا يديصف تبكر اذإو بلاعثو بنارأ كولا ديص
 يأ :ش ( هسفن يف حابم لعف وهو ) :م لسرملا وأ يمرلا لعف :ش ( ؟دايطصا لعفلا عقوف ) :م

 : دايطصالاو 4 اوداطصاف متللح اذإو : ىلاعتو هناحبس هلوقل هسفن يف حابم لعف دايطصالا

 ةحابإ ىلع اهمومعب ًاليلد ةيآلا تناكف لصألا يف شحوتم عنتمملا ملسأ ديصلاو « ديصلا ذخأ

 وأ هدلجب عافتنالا هئم ضرغلا ناك هلكأ لح اميف ناك اذإ دايطصالا نأ الإ « دايطصالا مومع

 ام ردقب تبثتف « لحم ا ىلإ عجرت لوانتلا ةحابإو ) :م : هلوق ىنعماذهو « هينذأ عفدوأ هشير وأ هرعش

 ثيح نمو محللا ثيح نم لوانتملا لحملا لبقي ام ردقب لوانتلا تبشي يآ :ش ( ادلجو اًح هلبقي

 ‹ دلجلا لوانت لبقي ناك اذإو « محللا نم لوانت تبثي هب حلا لوانت لحملا لبقي ناك اذإ ينعي دلجلا

 اغيحف « ریز يف امك اًعيمج امهلرانت لبق مل ناو هدلجب عفتني : كلذ تبثي ثي محللا نأل

 نإو « محللا لوكأم ناك اذإ باصملا لح احابم دايطصالا ناك اذإف « هينذأ عفدل دايطصالا نوکی
 مل اذإ لوانتلا تبثي ال دقو يأ :ش ( هلبقي مل اذإ تبشت ال دقو ) :مهلكأ لحي ال هسح عومسملا ناك
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 ناویح وآ يمدآ سح هنأ نيبت نإو . هریغ باصأف دیص ىلإ یمر هنأک راص ادایطصا عقو اذإو

 يلهأ تويبلا يوأي يذلا نجادلا ريطلاو . دايطصاب سيل لعفلا نأل « باصملا لحي ال يلهأ

 وه يشحو يردب الو رئاطلا رمو اديص باصأف رئاط ىلإ ىمر ولو . انيب ام هتلزنمب قثوملا يبظلاو

 الو اديص باصأف ريعب ىلإ ىمر ولو . شحوتلا هيف رهاظلا نأل ؛ ديصلا لح يشحو ريغ وأ
 . سانئتسالا هيف لصألا نأل ديصلا لحي الء ال مآ وه دان يردي

 . هانيب دقو لحما هلبقي

 ديص ىلإ ىمر هناك راص ) :م «ادایطصا» هلوق هلبق عقو اذإ يأ :ش ( دايطصا عقو اذإو ) :م

 رهظ ناو يأ :ش ( یمدآ سح هنأ نیبت نإو ) :م هیلإ یمر يذلا ديصلا ريغ يأ :ش ( هریغ باصاف

 ىمر هنأل :ش ( دايطصاب سيل لعفلا نأل ؛ باصللا لحي ال يلهأ ناويح وأ ر .م يمدآ سح سجل ا نأ

 يآ « هريغ باصأف ديص ىلإ ىمر هنأك راصف « ةحابإلا مكح هب قلعتي ملف ديص ريغ ىلإ لش وأ

 . لكؤي ربلا ديص باصأف هب ملعي يمدآ ىلإ هيلإ ىمر يذلا ديصلا ريغ

 ؟ دايطصالا دصق سيلآ : تلق نإف

 ‹ ديص هيلإ يمرلا نأل « هنظ ىلع ءانب دايطصالا هدصق ناك نإو دايطصاب سيل هلعف : تلق

 . هنظ ىفنل دايطصالا لبقي ال لحملا نأل

 ء٠: تويبلا يوأي» هلوق نجد نم نجادلا :ش ( يلهأ تويبلا يوأي يذلا نجادلا ريطلاو ) :م

 ام نأل « باصلملا لحي ال هنأ يف يلهألا مكح همكح يأ «يله» هلوقو « اهيف لزنيو اهنکسي يأ

 م قاثولاب هدش يأ هقثو : لاقي دودشملا يأ :ش ( قثوملا يبظلاو ) :م هيلع ديلا تبث دقو تويبلا هاوآ

 :هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( ايب ا٠ :م نجادلا ريطلا ةلزتم يقو . يسدألا زنه يأ :ش ( هتلزنمب )

 . دايطصالا لعف دوجرل ديصلا لحو دايطصاب سيل لعفلا نأل

 لح :يشحو ريغ وأ وه يشحو يردي الو رئاطلا رمو اديص باصأف رئاط ىلإ ىمر ولو ) :م

 سانئتسالا ملعي ىتح شحوتلا رئاطلا يف رهاظلا نأل يأ :ش ( شحوتلا هيف رهاظلا نأل ؛ديصلا

 . ةحابإلا هيمرب قلعتف

 دن نم ال مأ دان ريعبلا يأ :ش ( ال مآ وه دان يردي الو ًاديص باصاأف ریعب ىلإ یمر ولو ) :م

 لصألا نأل « ديصلا لحي ال ) :م روهمجلا يف اذك « ادراش ههجو ىلع بهذ اذإ  اًدودنو « ادن ريعبلا

 باصلا لحي ذغتيحف دان هنأ ملع اذإ الإ رقعلا يف رحصلا يف لحي ال وهو :ش ( سانئتسالا هيف

 . رقعلاب لحي ذئنيح هنأل
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 يفو ‹ ديص هنأل فسوي يبآ نع ةياور يف لحي اديص باصأف ةدارج وآ ةكمس ىلإ ىمر ولو

 ديص وه اذإف ايمدآ هنظ دقو هسح عومسملا باصأ ولو . امهيف ةاكذ ال هنأل ؛ لحي ال هنع ىرخأ

 . هنیعت عم هنظب ربتعم ال هنأل ؛ لحي

 :ش ( ديص هنأل ؛ فسوي يبأ نع ةياور يف لحي اديص باصأف ةدارج وأ ةكمہس ىلإ ىمر ولو ) :م
 ‹ كلام نبا ةياور هذهو « امهل ةاكذ ال ناك نإو ‹ ديص دارجلاو كمسلا نم دحاو لك نأل يأ

 . ناخ يضاق اهيلع صن ةحيحصلا يهو

 م هنآ : متسر نبا هنع اهاور - هللا همحر- فسوي يبأ نع يأ :ش ( هنع ىرخأ يفو ) :م

 وأ ريعب ىلإ ىمر ولو « ةثالثلا تلاق هبو ءاوس همدعو يمرلاف :ش ( امهيف ةاكذ ال هنأل ؛ لحي ال)

 : نالوق فسوي ىبألو . اذهل لصألا ىف ةياور ال اديص باصأف ىمدآ وأ ىلهأ زعم وأ رقب

 . ديصلا ىلإ لاسرإلا ىلإ هدصق مدعل ةثالثلا تلاق هبو « لحي ال :لوق يفو « لحي : لوق يف

 مهسلا باصأ ولو يأ :ش ( لحي :ديص وه اذإف اًيمدآ هنظ دقو هسح عومسملا باصأ ولو ) :م

 . لحي : اديص رهظ اذإف « اًيمدآ هنظ ناک دق هنأ لاحلاو هسح عومسملا

 : يمرلا يف - هللا همحر-يعفاشلا لاقو « لحيال : ةياور يف دمحمو دمحأو كلام لاقو

 ريتعم ال هنأل ) :م مهدنع باصملا لحي ال بلك وأ اريزنخ هنظ ول اذک و « ناهجو بلکلا يف « لحي

 . نظلاب نيعت ال ةقيقحلا و « ةقيقح ًادايطصا :ش ( هنيعت غم هنظب

 اديص هنظ اًدسح عمس نم نأ يهو « تمدقت يتلا نيبو ةلأسملا هذه نيب قرفلا ام : تلق نإف

 الإ دصقي مل هنأ عم باصملا لحت ال يلهأ ناويح وأ يمدآ سح هنأ نيبت مث اديص باصأف هامرف

 لح دقو دايطصالاب سيل يمدآلا يمرو < يمدآلا يمر دصق ةلأسملا هذه يفو « يمدآلا يمر

 هنأل كلذو « نيتلأسملا يف باوجلا ساكعناو همدع لومش وأ لحلا لومش امإ سايقلاو « باصلا

 عقي مل هنأل وأ « هلو ديص هنأب هنظ نرتقا اذإ : اهنعف ‹ يمدآ هنأب هنظ نارتقا عم باصملا لصح ال

 لحو هدصق ىلإ ًارظن انهاه لحي ال امك « انهاه باصملا لحي الف ه دصق ىلإ ًارظن أ دايطصا هلعف

 .؟ كلذك كانه

 هنوك نييعت يأ « «هنييعت عم هنظب ربتعي ال هنأل»: هلوقب قرفلا ىلإ فنصملا راشأ : تلق

 عومسملا ىلإ هدصق ناكو « هسح عومسلملا ريغ مهسلا باصأ ىلوألا ةلأسملا نأ هنايب «ًاديص

 يذلا هلعف ىلإًارظن ديصلا ريغ ىلإ اهجوتم هلعف ناكف « ديصب سيل هسح عومسملا و «هسح
 دوجوب لصحي اغنإ ديصلا لحو «ًأ دايطصا هلعفب نكي ملف « ديصب سيل وهو عومسملا ىلإ هجوت
 . دايطصالا لعف مادعن ال هلكأ لحي ملف ؛ دايطصالا لعف
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 نوكل يمرلاب حباذ هنأل ؛ تامف مهسلا حرج اذإ باصأ ام لكأ يمرلا دنع لجرلا ىمس اذإو

 حرجلا نم دب الو « ةاكذلا نم عونلا اذهل لحم ندبلا عيمجو هدنع ةيمستلا طرتشتف « هل ةلآ مهسلا

 فالتخالاو ‹ اههوجوب اهانيب دقو هاكذ اًيح هكردأ نإو : لاق . هانيب ام ىلع ةاكذلا ىنعم ققحتيل

 لزي ملو هنع باغ ىتح لماحتف ديصلاب مهسلا عقو اذإو : لاق . هديعن الف لوألا لصفلا يف اهيف

 لک اتیم هباصأ یتح هبلط يف

 وهو ديصلا ىلع اًعقاو لعفلا ناكف اًديص هنيعو هسح عومسملا ريغ باصأ مهسف انه اه امأو
 وه يذلا هلعفل فلاخملا هنظ كلذ دعب ربتعي مل هتقيقحب دايطصالا دجو املك ةقيقحب دايطصالا

 باصملا لكأ لحيف « اوغل نظلا ناك هلعف ةقيقحب اًملاخم عقو اذإ نظلاو « هتقيقحب دايطصا
 . دايطصالا لعف دوجول

 يرودقلا ظفل اذه :ش ( تامف مهسلا حرج اذإ باصأ ام لكأ يمرلا دنع لجرلا ىمس اذإو ) :م

 يمرلا دنع يأ :ش ( هدنع ةيمستلا طرتشتف « هل ةلآ مهسلا نوكل يمرلاب حباذ هنأل) :م « هرصتخم » يف

 :ش (هانيب ام ىلع ةاكذلا ىنعم ققحتيل حرجلا نم دب الو « ةاكذلا نم عونلا اذهل لحم ندبلا عيمجو ) :م

 . ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو « ةياورلا رهاظ يف حرج ا نم دبالو : هلوق دنع حراوحجل ا لصف يف يأ
 ءهاكذ ةايحلاب وهو ديصلا كردأ نإو : يرودقلا لاق يأ :ش ( هاکذ اًيح هکردآ نو : لاق ) م

 ‹ اههوجوب اهانيب دقو ) :م لدبلا مكح لطبف « لدبلاب دوصقملا لوصح لبق لصألا ىلع ردق هنأل

 فطع بصنلاب فالتخالاو : هلوق « حراوجلا لصف وهو :ش ( لوألا لصفلا يف اهيف فالتخالاو

 . عامسلا وهو :لاق مث ‹ يزارتألا هلاق « هانيب يف بوصنملا ريمضلا ىلع

 عم ةلأسملا هوجوب مكحلا انيب دقو يأ « هعم لوعفم هنأ ىلع اًبصن نوكت نأ : ىلوألا : تلق

 الف) :م ‹ (اههوجوب » : هلوق ىلع اًمقطع رجلا زوجيو . اهيف فالتخا نايب عم يأ « اهيف فالتخالا

 . راركتلا نم اًفوخ فالتخالا يأ :ش ( هديعن

 «لماحتف : يرودقلا لاق يأ :ش ( هنع باغ ىتح لماحتف ديصلاب مهسلا عقو اذإو : لاق ) :م

 لصأو ناريطلا و يشملا فلكت ىلع هسفن ديصلا لمح ينعي « لمحا نم ناريطلا فلكت يأ

 هنودب یراوتو باغ ول هنآ : هرکذ ةدئافو « ءايعإو هتقشم ىلع هفلكي نأ : يشملا يف لماحتلا

 :ش ( لکأ اًتیم هباصأ یتح هبلط يف لزي ملو ) :م اتیقي هحرج ملعي ملام لحي ال اًتیم هدجوف

 نمو . يروثلاو ءاطعو ةياور يف دمحأو يعفاشلا لوق وهو « لحيال نأ سايقلاو اًناسحتسا

 دوقولا ربتعي ملو ‹ لكؤي ال لوق يفو لكؤي : لوق يف :نالوق هيف لاق نم يعفاشلا باحصأ

 ١ . « رارسألا رصتخم » يف هركذ اذك « اعيمج نيلوقلا يف بلطلاو

 دئاصلا نع باغ نإو ديصلا لكأب سأب الو: « عيرفتلا » باتك يف يكلاملا بالجلا نبا لاقو
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 اذإ : -دمحأ باحصأ نم- يمرحلا لاقو « هلكأ زجي جي مل هنع تاب نف « هنع ٽېڀ ملام رصعب

 همحر- دمحأ لوق هجو . هلکأ زاج هریغ هب رثآ الو هيف همهسو اتم هباصأو هنیع نع باغف هامر

 متاح نب يدع نع ريبج نب ديعس نع رشب يب نع يئاسنلاو يذمرتلا هاور ام وهو ‹رهاظ - هللا

 نيتليللاو ةليللا هنع بيغيف ديصلا ىمري اندحأ نإو « ديص لهأ انآ هللا لوسراي : تلق « لاق

 نأ تملعو هريغأرثأ هيف دجت ملو هيف مهسلا تدجو اذإ» : يب لاق ء اتيم هدجيف رثألا عبتيف

 . ےیحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق ‹(هلکف «هلتق كمهس

 لأس هنآ متاح نب يدع نع يبعشلا نع لوحألا مصاع نع « هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ

 اذإ » :لاقف «نيموي وأ موي دعب الإ هيلع ردقأ الف بيصأف يمهسب يمرأ لاقف ةي هللا لوسر
 كنإف هلكأت الف :كتيمر ريغ ارثأ هيف تدجو نإو « لكف : كتيمر الإ شادخ الو رثأ هيف سيلو هيلع تردق

 هلكأ حابب: دمحأ لاق هبو « حيحص هدانسإ :«حيقنتلا» يف لاقو "«كريغ مآ هتلتق تنأ يردت ال

 . اًقلطم [باغاذإ]

 ءهللا مسا ركذاف كمهسب تيمر نإو» : هيفو « متاح نب ب يدع نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 ترا يراخبلا لاقو . « تئش نإ لكف كمهس رثأ الإ هيف دجت ملف اًموی كنع باغ نإف

 : ب يبنلل لاق هنأ اضي هيأ يدع نع يراخبلا دنعو « (نيموي وأ موي دعب هتدجوف ديصلا

 لیا «ءاش نإ | لكأي : لاق ؟ همهس هيفو اتيم هدجي مث ةثالثلا وأ نيمويلا هرثأ يفتقيف ديصلا

 .اذهب

 يف : يب يبنلا نع ينشخلا ةبلعث يبأ نع هيبأ نع ريبج نب نمحرلا دبع نع ملسم جرخأو
 : ًضيأ بلكلا يف لاقو رخآ ظفل يف دازو « «نتني ملام هلك» : لاق ثالث دعب هديص كردي يذلا

 يعفاشلاو كلذك اولاق ملعلا لهآ عمس هنأب كلام جتحاو .« هعدف نتني نأ الإ ةثالث دعب هلك»

 (قئافلا» يف لاق . تيغأ ام عدو تبصأ ام لك : -امهنع هللا يضر- سابع نبا لوقب جتحا

 نأ ىراوت اذإ لمتحي هنألو « ةعقوم ريغ ةباصإ هبيصي نأ اذك « امتلاو هنأكف هلتقي نأ لصألا

 . يورتلاک رخآ ضراعب توی

 رم هي يبنلا نأ : هريغو يرودقلاك مهبتك يف انباحصأ ىور ام انلو : يزارتألا لاقو

 لجر ءاجف هبحاص يتأيسف هوعد : لاقف هيلإ هباحصأ ردابتف « ريقع شحو رامح ىلع ءاحورلاب

 نب يدع نع ريبج نب ديعس نعرشب يبآ نع )۱٣۱۱( يذمرتلاو ‹ )٤٨٠۹( يئاسنلا هاور : حيحص (۱)

 . اعوفرم . . متاح

 . ديصلاو حئابذلا » باتك- ٥٤۹( /۲) ينطقرادلا هاور ()

٤١ 



 ‹ لکؤي مل اًتيم هباصأ مث هبلط نع دعق نإو

 کہ
 ابآ الك هللا لوسر رمأف « كل اهتلعج دقو« اهبلط ىف انو لل هللا لوسر اي يتيمر هذه لاقف

 . قافرلا نيب اهمسقي - هنع هللا يضر- رکب

 نب ییحی انثدح دیز نب دامح ثیدح نم « هننس یف یقهیبلا هج رخأ ثیدحلا اذه :تلق

 هللا لوسر لاق ‹ ريقع رامح اذه هللا لوسر اي : ليقف اريقع اًرامح اهبو ءاحورلا ىتأ ىتح جرخ

 ‹ « ءيجيس هباصأ يذلا نإق « هوعد ١ : ةي

 ال هللا لوسر رمأف «هب مکنأشف اذه تبصأ ينإ : هللا لوسر اي : لاقف زهب نم لجر ءاجف

 جرعلا نيب- ةياثألاب ناك اذإ ىتح راس مث «قافرلا نيب همسقف - هنع هللا يضر - ركب ابأ

 زيجي یتح هدنع میقی نأ الجر ل٤ هللا لوسر رمأف ‹مهس هيف لظ يف فقاح يبظ اذإ -ةثبورلاو

 : صضرعي ال « سانلا رخ هل ضرع ال « سانلا رخآ

 نعو داهلا نبا نع رضحم نب يلع ثيدح نم يئاسنلا هجرحخ « هرصتخم » يف يبهذلا لاقو

 -هللا همحر- يفقثلا باهولا دبع ثيدح نم يقهيبلا مث اًسضيأ يئاسنلا جرخأو . هب دمحم

 اذإ ءاحورلا ءانفأ ضعبب ناك اذإ ىتح « مرحم وهو جرح هب يبنلا نأ» : يزهبلا نع هربخأ
 . "تيدحلا «. . . . الب هللا لوسرل موقلا هركذف « ريقع شحو رامح

 .-فورحلا رخآ ءاي فلألا دعبو ةففخملا ةعلثم ا ءاثلا اهدعب ةزمهلا مضب - « ةياثألا » : هلوق

 ءارلا مضب - ةيثورلاو روكذملا ثيدحلا ركذ مث « ةيثورلا مسر يف ةددحم يه : يركبلا لاقو

 نم ةعماج ةيرق يه : يركبلا لاق - . ةثلخم ا ءاثلا حتفو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو واولا حتفو

 جرعلاو « لايمأ ةثالث جرعلا نيبو اهنيبو « اخسرف رشع ةعبس ةنيدملا نيبو اهنيب قيقعلا ةروك

 . اليم رشع ةعبرأ ةيثورلا نيبو اهنيب ةعماج ةيرق يهو ءارلا نوكسو ةملهملا نيعلاب

 همحر- دمحأو لوق يف يعفاشلا لاقو :ش ( لكؤي ال اًنيم هباصأ مث هبلط نع دعق نإو ) :م

 نع . ال هدعبو لحي هموي يف هدجو نإ: كلام نعو . راهن باغ اذإ لكؤي : ةياور ىف -هللا

 . رهاظلا باحصأ ضعب لاق هبو « اًضيأ هدعب لحي هنأ : ةياور يف دمحأ

 . حیحص هداتسإو ‹ ةملس نب ريمع نع : هيفو ۲٤۳( /۹) يقهيبلا هجرخأ (۱)

 . قباسلا ردصملا سفن (۲)



 لعل » : لاقو ‹ يمارلا نع باغ اذإ ديصلا لكآ هرك هنآ : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يور امل

 ‹ « هتلتت ضرألا ماوه

 لعل» : لاقو ‹ يمارلا نع باغ اذإ ديصلا لكأ هرك هنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يور امل ) :م

 يف ةبيش يبأ نبا هاور دنسملاف ءادنسمو ًالسرم يور ثيدحلااذه :ش ( «هتلتق ضرألا ماوه

 يب نب هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع نايفس نع مدآ نب ىيحيو ريغ نبأ انثدح «هفنصم»

 ضرألا ماوه لعل» :لاق :-هبحاص نع ىراوتي ديصلا- يف : ب يبنلا نع هيبأ نع نيزر

 . (همجعم» ىف ىنارہطلا هاور كلذكو . «هتلتق

 يبآ نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع ديمحلا دبع نب ريرج انثدح اًضيأ ةبيش يبأ نبا هاورو

 يف قحلا دبع هركذ دواد يبأ ةهج نمو « « هليسارم » يف دواد وبأ كلذك هاورو « هركذف . نيزر

 ۰ ° لاسرإلاب هلعأو ) هماكحأ»

 انثدح «هفنصم)» يف قازرلا دبع هجرخأ « ادنسم ًاضيأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع يورو

 يلع نب دمحم نب نسحلا نع ملسم نب سيق نع قراخملا يبأ نب يركلا دبع نع ةنييع نب نايفس
 وهو « سمألاب هداطصا دق يبظب هب يبنلا ىتأ الجر نأ : - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع

 كمهس نأ ملعأ ول» : لاقف « سمألاب هتيمر دقو يمهس هيف تفرع : هللا لوسر اي : لاقف «تيم

 . "هاو قراخملا يبأ نباو « ٠ ةريثك ضرألا ماوهو « يردأ ال نكلو « هتلكأ هلتق

 اًييارعأ نأ : ىبعشلا نع بئاسلا نب ءاطع نع « هليسارم » ىف دواد وبأ هاورف لسرملا امأو

 ىتح ينزجعأف هتبلطف هتيمر : لاقف «؟ اذه تبصأ نيأ نم :٠ لاقف ايبظ ةي يبنلا ىلإ ىدهأ

 ‹ هفرعأ هيف ىصقشم اذهو « راغ ىف هتدجوف هرثأ تعبتا تحبصأ املف تعج رف « ءاسملا ىنكردأ

 . ° هيف ىلةجاح ال هيلع كتناعأ ةماه نركت نأ نمآ الف « ةليل كنع تاب : لاق

 ميرم يبأ نب دايز نع يرزجلا يركلا دبع نع رمعم انربخأ « هفنصم ١ يف قازرلا دبع ىورو

 يبنلا لاقف ‹ ؟ةليل ينع بيغتف اديص تيمر هللا لوسر اي لاقف : يب يبنلا ىلإ لجر ىتأ : لاق

 فقوتياذهو . لاسرإلاب هلعأو قحلا دبع هركذ هنعو ًالسرم هاور دواد ابأ نأ فلؤملا ركذ نيزر يبأ ثيدح (۱)

 . هيلع فقأ ملو ًالسرم هاور نم ةفك ناحجر ىلع

 . فيعض وهو قراخملا يبأ نب مركلا دبع هيفو « )٤11/6( « )۸٤٦١( قازرلا دبع هاور ()

 حصي ال هنأ رهاظلاو . ًالسرم حصيالو « ًادنسم ةشئاع نع حصي الو . طلتخا دقو بئاسلا نب ءاطع هيف (۳)

 . لوبقم : ظفاحلا هيف لاق دقو ‹ نيزر يبأ نب هللا دبع ةلاهج ًادنسم نيزر يبأ نع ًاضيأ
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 ا( ققححملاك اذه يف موهوملا نأل ؛ هلكأ لحي نأ يغبني امف مئاق رخآ ببسب توملا لامتحا نألو

 اميف ةرورض الو . هنع دايطصالا يرعي ال نأ ةرورض هبلط يف ماد ام هرابتعا انطقسأ انآ الإ « انيور

 - كلام ىلع ةجح هانيور يذلاو ‹ هلمع ببسب نوكي راوت نع زرحتلا ناكمإل هبلط نع دعق اذإ

 . لحي مل ةليل تاب اذإف « لحي تبي مل اذإ هنع ىراوت ام نإ : هلوق يف -هللا همحر

 .  ةةريثك ضرألا ماوه نإ : لب

 يأ :ش ( اذه يف موهوملا نأل ؛ هلكأ لحي نأ يغبني امف مئاق رخآ ببسب توما لامتحا نألو ) :م

 هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيور امل ) :م ةمرحلاو لحلا قح يف :ش ( ققحتماك ) :م ديصلا باب يف

 . « هتلتق ضرألا ماوه لعل» : ةي

 ال موهوملا نأ : يعفاشلا لوق نع باوج : «اذه يف موهوملا نأل » هلوق يف : يكاكلا لاقو ۰

 . ققحتملا ضراعي

 اذه نوكي فيكف حارشلا هركذ انإو « باتكلا يف يعفاشلا فالخ فنصملا ركذي مل : تلق

 اذإ قاب لامتحالا اذه : لاقي امع باوج اذه « هرابتعا انطقسأ انآ الإ هركذي مل نم لوق نع اًباوج

 . ؟ ًاضیأ هبلط یف ناک

 :ش ( هبلط يف ماد ام ) :م موهوملا رابتعا يأ :ش ( هرابتعا انطقسأ انأ الإ ) :م : هلوقب باجأف

 لجأل يأ :ش ( هنع دايطصالا يري ال نأ ةرورض ) :م ديصلا بلط يف دايصلا ماد ام يأ

 رجأتسملاو ‹ ضايغلا يف اًص وصخ هرصب نع بيغتلا نع ولخي ال دايطصالا نأل ‹ةرورضلا

 اذإ ةرورض هرابتعا طقسيف «هرصب نع بيغي ىتح ريطيو لماحتي مهسلا هباصأ امدعب ريطلاو

 . دحاولاك بلطلا نأل ؛هبلط يف ناك

 نع زرحتلا ناكمإل هبلط نع دعق اذإ اميف ةرورض الو ) :م بابلا اذه داسفإ مزلاذه انربتعا ولو

 زرحتلا ناكمإو دايصلا لمع ببسب يأ :ش ( هلمع ببسب نوكي ) :م ءافتخاو بيغت يأ :ش ( راوت

 . رخآ لمعب لغتشي الو هرثآ عبتی نآ وه

 ۾ (باغاذإ ديصلا لكأ هرك -مالسلاو ةالصلا هيلع -هنأ » وهو :ش ( هانیور يذلاو ) :م

 ( لحي مل ةليل تاب اذإف «لحبي تبي مل اذإ هنع ىراوت ام نإ : هلوق يف - هللا همحر - كلام ىلع ةجح)

 . يمارلا نع باغ اذإ ديصلا لكأ هرك هنأ هيف نأل « هيلع ةجح هنوك :ش

 نع ًالضف فيعض وهو يرزجلا يركلا دبع هيفو ‹ )٤/ ٤1١( ‹ )۸٤0( قازرلا دبع هجرحخأ : ادج فيعض )١(

 . اب يبنلاو ميرم يبأ نب دايز نيب لاضعإلا



 امرحم ربتعاف هنع زارتحالا نكمي موهوم هنأل ؛ لحي ال همهس ةحارج ىوس ةحارج هب دجو ولو

 ام عيمج يف يمرلا يف باوجلاك اذه يف بلكلا لاسرإ يف باوجلاو . ماوهلا مهو فالخب
 ضرألا ىلإ هنم ىدرت مث لبج وأ حطس ىلع عقو وأ ءالا يف عقوف ًاديص یمر اذإو : لاق .هانرکذ

 اذكو كلهم ءاملا ذإ ‹ يمرلا ريغب توملا لمتحا هنألو < صنلاب مارح يهو ةيدرتملا هنأل ؛ لكؤي مل

 ‹ لاع نم طوقسلا

 ةجح ««هتلتق ضرألا ماوه لعل» :- مالسلا هيلع-هلوقف هيلع ةجح اذه ناك نإ :تلق نإف

 . ليللا ةملظ ديصلا نيبو هنيب لاح نمل هلاق ك هنأل ؛هل

 ةمتعلا دنع ماوهلا لتق لامتحاو «ربتعم ريغ ببسلا بلطلا صوصخ نآ لصألا :تلق

 . اًمارح نوکیف دوجوم

 :مالسلا هيلع هلوقف :ش ( موهوم هنأل ؛لحي ال :همهس ةحارج ىوس ةحارج هب دجو ولو ) :م

 ‹هنع دايطصالا ولخ روصتيذإ :ش ( هنع زارتحالا نكمي ) :م هل ةجح ٠ هتلتق ضرألا ماوه لعلا»

 موهوملا نأ عم ء اًطايتحا مرحملا بلغيف ‹«ةمرحلا بجومو لحلا بجوم هدوجوب هيف عمتجاف

 امك ققحتملاك ديصلل اًمرحم موهوملا ربتعاف يأ :ش ( امرحم ربتعاف ) :م بابلا اذه يف ققحتملاك
 ىلع عقي نأ دبال ديصلا نأل ؛ نكمم ريغ هنع زارتحالا نأل :ش ( ماوهلا مهو فالخب ) :م انركذ

 . بلطلا

 اذإ ينعي :ش ( هانركذ ام عيمج يف يمرلا يف باوجلاك اذه يف بلكلا لاسرإ يف باوجلاو ) :م

 : هبلط نع دعقي مل ناك نإف ايم دجو مث باغف هحرجف ديصلا ىلع ملعملا يزابلاو بلكلا لسرأ
 . لحيال :ىرخأ ةحارج هب ناك وأ هبلط نع دعق نإف «ىرخأ ةحارج هب نكي مل اذإ لح

 مل ضرألا ىلإ هنم ىدرت مث لبج وأ حطس ىلع عقو وأ ءاملا يف عقوف اديص ىمر اذإو :لاق) :م

 ىلإ یدرت مث : هلوقبديقو «جرحدت يأ یدرت «هرصتخما يف يرودقلا لاق يأ :ش ( لكۇي

 اذهو « فالخ الب لحي : درتي ملو هيلع رقتساو ًءادتبا حطسلا وأ لبج ىلع عقو ول هنأل ؛ضرألا

 ردق ةايحلا نم هيف يقبو اكلهم حرجا عقو ول امأ «لاحلا يف اكلهم حرجلا عقي ملو ىدرت اذإ اًضيأ

 هلوق وهو :ش ( صنلاب مارح يهو ةيدرتملا هنأل ) :م ءيجي امك ًاضيأ لحي : ىدرت مث حوبذملا يف ام

 . ٤( ةيآلا : ةدئاملا) ةيآلا 4... ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو # : ىلاعتو هناحبس

 ةمرحلا ببس هيف عمتجا هنأل :ش ( كلهم ءاملاذإ « يمرلا ريغب توملا لمتحا هنألو ) :م

 اذإ لكؤي ال اذكو يأ :ش ( لاع نم طوقسلا اذكو ) :م اًطايتحا ةمرحلا بناج بلغيف «ةحابإلاو

 نمو «رادلا يلع نم هتيتآ : لاقي : هريغو يرهوجلا اهركذ تاخل نامث هيف لاع ناكم نم طقس
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 الف ءاملا يف كتيمر تعقو نإو » : -هنع هللا يضر- يدمعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ ديؤي

 نكي ال هنأل ؛ لكأ ءادتبا ضرألا ىلع عقو نإو . ؛كمهس وأ هلتق ءاملا نأ يردت ال كنإف لكأت

 راصف ‹ هنع زرحتلا نكي هنأل ؛ مدقت ام فالخب» دايطصالا باب دس هرابتعا يفو . هنع زارتحالا

 ةمرحلا ةهج حجرت ةمرحلا ببس وه امع زرحتلا نكمأو اعمتجا اذإ لحلاو ةمرحلا بيس نأ لصألا

 بسحب فيلكتلا نأل ‹ همدع ىرجم هدوجو ىرج هنع زرحتلا نكي ال ام ناك نإو « اًطايتحا

 ءامر وأ ضرألا ىلع عقو مث ةرجآ وأ طئاح وأ رجش ىلع عقو اذإ هنع هنع زرحتلا نكمي اميف « عسولا

 لبج ىلع وهو

.]ولع نمو «ميملا مضب لاعتم نمو «لاع نمو «لع نمو «الع
 يآ :ش ( كلذ ديؤي) :م [. . 

 نإو» :-هنع هللا يضر - يدعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م ةمرحلا ديري ينعي «لكؤي ال : انلوق

 يراخبلا هج رخأ ثيدحلا :ش ( «كمهس وأ هلتق ءالا نأ يردت ال كنإف لكأت الف ءاملا يف كتيمر تعقو

 « لكف : لتق دق هتدجو نإف « هيلع هللا مسا ركذاف كمهس تيمر اذإ ١ : هل لاق يب يبنلا نأ هنع ملسمو

 ءارلا حتفب ةيمرلاو ‹ ىهتنا «كمهس وأ هلتق دق ءاملا نأ يردت ال كنإف « ءاملا يف عقو دق هدجت نأ الإ

 . ىشنأ وأ ناک ارکذ ناویحلا نم هیمرت ام : فورحلا رخآ ءايلا ديدشتو ميملا رسكو

 رجش ىلع و «لبج لا سأر ىلع اديص ىمر ينعي :ش ( لكا ءادتبا ضرألا ىلع عقو نإو ) :م

 : كلام لاقو .روث وبأو « دمحأو يعفاشلا لاق هبو «لح :تامو ضرألا ىلع عقوف ءاوهلا يف وأ

 ‹ةيدرتلاو # : ىلاعتو هناحبس هلوقل هطوقس لبق توي وأ ءةكلهم ةحارجلا نوكت نأ الإ لحي ال

 . ءاملاب هقرغ يف امك مرحملا بلغيف حيبملاو مرحملا عمتجا هنألو

 هعوقوو هطوقس نع يأ :ش ( هنع زارتحالا نكي ال هنأل ) :م ةباصإلاب تام ديص هنإ :تلق

 لبج ىلع عقو اذإ ام وهو :ش ( مدقت ام فالخب ‹ دايطصالا باب دس هرابتعا يفو ) :م ضرألا ىلع

 وأ لبج وأ حطس ىلع هعوقو نع يأ :ش ( هنع زرحتلا نكي هنأل ) :م ضرألا ىلإ یدرت مث هوحنو
 زرحتلا نكمأو اعمتجا اذإ | لحلاو ةمرحلا ببس نأ ) :م بابلا اذه يف :ش ( لصألا راصف ) :م امهوحن

 :ش ( هدوجو ىرج هنع زرحتلا نكي ال ام ناك نإو « اًطايتحا ةمرحلا ةهج حجرت ةمرحخلا ببس وه امع

 ال ام فيلكتو ةقاطلاو :ش ( عسولا بسحب فيلكتلا نأل ؛ همدع ىرجم ) :م ةمرحلا ببس دوجو يأ

 . میکح نم نسحی ال هعسی

 نمف يآ «ءافلاب ركذ كلذلف ءروكذما لصألا ىلع عرف اذه :ش ( هنع زرحتلا نكمي اميف ) :م

 وأ طئاح وأ رجش ىلع ) :م ديصلا يأ :ش ( عقو اذإ ) :م لحلاو ةمرحلا ببس هيف عمتجي يذلا ليبقلا

 يأ :ش ( ضرألا ىلع عقو مث ) :م رانلاب قورحملا بوطلا يهو ضرألا ىلع بوصنم :ش ( ةرجآ

 ديصلا ىمر اذإ يأ :ش ( لبج ىلع وهو هامر وآ ) :م ضرألا ىلع عضاوملا لئاسملا هذه يف عقو مث
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 ىلع وأ بوصنم حمر ىلع عقوف هامر وأ ضرألا ىلإ ىدرت ىتح عضوم ىلإ عضوم نم ىدرتف
 اذإ هنع زارتحالا نكمي ال اعو « هلتق ءايشألا هذه دح نأ لامتحال ةرجآ فرح ىلع وأ ةمئاق ةبصق

 وأ ةعوضوم ةنبل وأ تيب رهظ وأ لبجك هانعم يف وه ام ىلع وأ هانركذ امك ضرألا ىلع عقو

 ىلع عقو ول : «ىقتنملا »يف ركذو « ءاوس ضرألا ىلعو هيلع هعوقو نأل ؛ اهيلع رقتساف ةرخص
 همحر - ديهشلا مكاحلا هححصو « رخآ ببسب توما لامتحال لكؤي مل هنطب قشناف ةرخص

 ةمئألا سمش هلمحو « قاقشنالا ةلاح ريغ ىلع لصألا يف يورملا قلطم لمحو -هللا

 -هللا همحر - لمحو « كلذب هنطب قشناف ةرخصلا دح هباصأ ام ىلع -هللا همحر -يسخرسلا

 كلذو اهيلع عقو ول ضرألا نم هبيصي ام الإ ةرجآلا نم هبصي مل هنأ ىلع لصألا يف يورملا

 ‹ حصأ اذهو «وفع

 حمر ىلع عقوف هامر وأ ضرألا ىلإ ىدرت ىتح عضوم ىلإ عضوم نم ىدرتف ) :م لبج ىلع هنأ لاحلاو
 لامتحال ) :م لكؤي ال اهلك ءايشألا هذه يفف :ش ( ةرجآ فرح ىلع وأ ةمئاق ةبصق ىلع وأ بوصنم

 زرحتلاو ناببسلا عمتجاف ةحابإلا ببس هيمرو «ةمرحلا ببس اذهف :ش ( هلتق ءايشألا هذه دح نآ

 . مرحف ةحابإلا ببس ىلع ةمرحلا ببس بلغيف «نكمم

 نإو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( هانركذ امك ضرألا ىلع عقو اذإ هنع زارتحالا نكمب ال امنو ) :م

 نإ يأ :ش ( هانعم يف وه ام ىلع وأ ) :م هتع زارتحالا نكي ال هنأل ءلكأ :ءادتبا ضرألا ىلع عقو

 ؛ اهيلع رقتساف ةرخص وأ ةعوضوم ةنبل وأ تيب رهظ وأ لبجك ) :م ضرألا ىنعم يف وه ام ىلع عقو

 ىلع هعوقوو ةروكذملا ءايشألا دحأ ىلع ديصلا عوقو يآ :ش ( ءاوس ضرألا ىلعو هيلع هعوقو نأل

 ‹ كلذ وحنو ضرألا ىلع لبجلا نم عقو لب « رقتسي مل اذإ هنأل هب ديقو «رقتسا اذإ ءاوس ضرألا

 . رمامک لحي ال هنإف

 ةياور نيب فالتخالا عوقو ىلإ ةراشإلا كلذب دارأو ءاوركذ يآ :ش ( «ىقتنملا» يف ركذو ) :م

 ةرخص ىلع عقو ولو ) :م «ىقتنملا» ةياور نيبو اهيلع رقتساف « ةرخص يأ : هلوق يهو «لصألا
 لصألا يف هنأل ؛ لصألا يف ام فلاخي اذهو :ش ( رخآ ببسب تولا لامتحال لکؤی مل هنطب قشناف

 يأ :ش (-هللا همحر - ديهشلا مكاحلا هححصو ) :م قشت مل وأ هنطب تقش نإ نيب لصفي مل

 رقتساف: هل هلوق نم :ش ( لصألا يف يورملا قلطم لمحو ) :م كلذل «ىقتنملا» يف هركذ ام مكاحلا

 يف يور ام :ش (-هللا همحر-يسخرسلا ةمئألا سمش هلمحو «قاقشنالا ةلاح ريغ ىلع ) :م اهيلع

 لصألا يف يورملا -هللا همحر - لمحو «كلذب هنطب قشناف ةرخصلا دح هباصأ ام ىلع) :م «ىقتنملا»

 نم هبيصي ام ىلع يأ :ش ( اهيلع عقو ول ضرألا نم هبيصي ام الإ ةرجآلا نم هبصي مل هنأ ىلع
 ناتياور ةلأسملا يف دوصقملاو هنطب قشناو ضرألا ىلع عقو اذإ امك :ش ( وفع كلذو ) :م ضرألا

 يرجيف « قلطم « لصألا» يف روكذملا نأل ‹حصأ ةمئألا سمش لعف ام يآ :ش ( حصأ اذهو ) :م
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 اذإ امك «لكؤي ال تسمغنا نإو ‹ لكأ ءاملا ىف سمغنت ال ةحارجلا تناك نإف ايام ريطلا ناك نإو

 ‹ قاقشنالا يف ضرألاو لبجلا نيب قرفلا ىلإ جرخي قاقشنالا ةلاح ريغ ىلع هلمحو هقالطإ ىلع

 . هانعم يف هنأ ركذ دقو «لكأ ضرألا ىلع هعوقول قشنا ول هنإف

 « رجح فرح وأ « ضرألا يف ةرجآ فرح ىلع عقو ول : «هرصتخم» يف يخركلا لاقو
 ىلع ةحوطبم ةرجآلا تناك ولو . هريغ طوقسلا كرش دق هنأل «لكؤي مل : ضرألا ىلع عقو مث

 اهيلع ةعوفرم ضرألاك ةخوبطملا ةرجآلا نأل كلذو «لكأ : تام مث اهيلع عقوف ةنبللاو « ضرألا

 لبجلا ىلع هرارقتسا نأل كلذو «لكأ : هيلع رقتساف لبج ىلع عقو ولو «ضرألا ىلع هعوقوك

 ءاًقالخ اذه يف ملعأ الو «لكؤيال : تامف ءام يف ةيمرلا نم طقس ولو . ضرألا ىلع هرارقتساك

 . ءام اب قنخ نوكي نأ زوجي دق هنأل

 ءامسلا يف وهو اديص لجر ىمراذإ : فسوي يبأ نع « دعحلا نب يلعو « رشب لاقو

 ناك ول كلذلو «يدرتمب اذه سيلو «لكأ : تامف ضرألا ىلع عقوف هباصأف «ىمسو « ةباشنب

 نأ لكؤي ال يذلا يدرتملا نكلو «ضرألا ىلع اهنم عقوف لبج وأ هسأر وأ طئاح وأ رادج ىلع

 ال اذهف ءرخآ عضوم ىلإ عضوملا كلذ نم عقي مث هقوف عضوم نم وأ ءامسلا نم ءيشلا قوف عقي

 . يخركلا ظفل انه ىلإ - . درتم اذهف «لكؤي

 واق نافرحلا عمتجا ال نكلو ءددرحلا وه يدرتملا نأل ؛ حيحص اذهو : يرودقلا لاقو

 مث ءيش ىلع عقي نأ وهو يدرتملاو « « صعصعب رهاغإو ”يزابلا يفقمل مهلوق يف امك امهادحإ

 ةمق ىلع اديص ىمر ولو : لاق فسوي يبأ نع «ىقتنملا» يف ركذ : يرودقلا لاق « ءيش ىلع هنم

 هنأل كلذو «هلكأي مل : عقوو هلتقف هامرف هذخأي نأ عطتسي ملو كرحتي ال ىتح هنخثأو لبج

 . لكؤي الف : عنتم ريغ ىلإ يناثلا يمرلا راصف «لوألا نم يمرلاب عانتمالا زيح نم جرخ

 ۾ ءالا يف :ش ( تسمغنا نإو لكأ ءالا يف سمغنت ال ةحارحلا تناك نإف ايتام ريطلا ناك نإو ) :م

 تناك نإف « حورجم وهو :ش ( ءاملا يف عقو اذإ امك ) :م ءاملا يف اًريط ىمر اذإ ينعي :ش ( لكؤي ال )

 ءءاملاب توما لامتحال لكؤي ال ءاملا يف ةحارجلا تسمغنا نإو «لكؤي ءاملا يف سمغنت مل ةحارجلا

 امهمحر - كلامو « يعفاشلا دنع لحي : ةكلهم ريغ ةحارحلا تناك نإو « ةثالثلا تلاق هبو

 توم لا لامتحال لحي ال : ءاملا يف ءاملا ريغ ريط عقو اذإامك يأ ءءاملا نم عقو اذإامك « -هللا

 . رخآ بسب

 ‹ يرودقلا لاق يأ :ش ( لکؤي هحرج نإو «لکۋي مل هضرعب ضارعملا هباصأ امو : لاق ) :م

 لمجم» يفو .هدحب ال مهسلا ضرعب بيصيف اًتضرع يضي لصن الو شير الب مهس ضارعملاو
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 ال هنألو «« لکأت الف هضرعب باص امو « لکف هدحب باصآ ام » :هيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 اهب تامف ةقدنبلا هتباصأ ام لكؤي الو : لاق . هانمدق ام ىلع ةاكذلا ىلعم ققحتيل حرجلا نم دب

 قزخي مل اذإ ضارعملاك راصف ‹ حرجت الو رسكنو قدت اهنأل

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م ضرع هب ىمر ىمراذإ ددق عبرأ هل ليوط مهس ضارعملا : « ةغللا
 مهبتك يف ةعامحجلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( « لکأت الف هضرعب باصأ امو «لکف هدحب باصأ ام» :هیف
 ركذأو يلع كسميف ةملعملا بالكلا لسرأ ينإ ةي هللا لوسر اي : تلق : لاق « متاح نب يدع نع
 نإو : تلق . « كيلع كسمأ ام لكف هللا مسا تركذو ملعملا كبلك تلسرأ اذإ» : لاق « ؟هللا مسا
 ‹؟بيصأف ديصلا ضارعملاب يمر اذإف : تلق . « هعم سيل بلك هكرشي مل ام لتق نإو » : لاق « ؟لتق

 . دیقو « هنم لکأت الف لصن ضرعب باصآ نإو « لکف هدحب باص نإ ۲ : لاق

 يف هركذ ام ىلإ هب راشآ :ش ( هانمدق ام ىلع ةاكذلا ىنعم ققحتيل حرجا نم دبال هنألو ) :م
 قزمتي حرجي ملاذإ هنأل ؛ ةياورلا رهاظ يف ةاكذلا ىنعم ققحتل حرجلا نم دبالو «لوألا لصفلا

 حرجلا يه رارطضالا ةاكذو اعضبو اًحرج الإ رسكو هامر كلذ نوكيو «ضارعملا ضرع ةباصإب
 . عضبلا وأ

 ءابلا مضب ةقدنبلاو «يرودقلا لاق يأ :ش ( اهب تامف ةقدنبلا هتباصأ ام لكؤي الو : لاق ) :م
 «ىرجت الو رسكتو قدت اهنأل ) :م قمالجلا : اهل لاقيو ءاهب ىمري ةرودم ةنيط نونلا نوكسو ةدحوملا

 «ذفناذإ ضارعملا قزخ : لاقي « نيتمجعملا يازلاو ءاخلاب :ش ( قزخي مل اذإ ضارعملاك راصف

 . فيحصت ةلمهملا ءارلابو

 ام هيف لصألاو .بوثلا يف ةلمهملا ءارلابو « ناويحلا يف لمعتسي يازلاب : ؛طوسبملا» يفو
 ام » :لاقف «ضارعملا ديص نع ل هللا لوسر لأس : لاق - هنع هللا يضر - يدع نع يور
 لهآ رثكأ لوق وهو «هيلع قفتم «لكؤي ال» : هيفو « رهن الف :هضرعب لتق امو «لكف : يازلاب قزخ
 . ملعلا

 امهالك : رمع نبا لاقو . هدحو هضرعب هلتقام حابي : ماشلا لهأو يعازوألا لاقو
 : حرجت ملو اهضرعب هتلتق نإ اهنأ ةحارجلا تالآ رئاس يف فالح الو «نسحلا لاق هبو «ةذوقوم

 ضرعب باصأام هبشأف هلقشب لتقتاهنإف حرجت ملاذإ اهنألو لحت تحرج نإو «لحت ال
 . ضارعملا

 ضارعملاو رجحلاو ةقدنہلا ديص لحي الو :«يفاكلا رصتخم» يف ديهشلا مكاحلا لاقو
 هلوطو هوددح دق كلذ نم ءيش نوكي نأ الإ قزخي ال هنأل حرج نإو « كلذ هبشأ امو « يصعلاو
 . یھتنا «مهسلاک
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 هنآ لامتحال « ةدح هبو ًاليقث ناک اذإ هلیوأت : اولاق «هحرج نإ كلذكو « رجحب هامر نإ كلذكو

 اًقيفخ رجحلا ناك ولو « حرجلاب توملا نييعتل لحي ةدح هبو اًقيفخ رجحلا ناك نإو « هلقثب هلتق

 عضبت ملو ةديدح ةورمب هامر ولو « هحرجب هلتقي هنأل لحي هنإف « ةدح هبو مهسلاك ًاليوط هلعجو

 هنأل ؛ لحي ال اًعضب

 ا

 باصأف ىمر اذإ هلکأ لحیو : ديصلا باب يف :«تادايزلا حرش» يف مالسإلا رخف ركذو

 . ضارعلا اذكو «لح : حرج اذإ ةقدنبلاو رجحلا نأل ؛هريغ

 لئاسم نماذهو «رجحلا هحرج نإ يأ :ش ( هحرج نإ كلذكو ءرجحب هامر نإ كلذكو ) :م

 باصأ اذإ ضارعملاك نوكيف دح هل نكي مل اذإ عطقي الو قز رجحلا نأل ءاًعيرفت هركذ «لصألا

 اذإ ) :م لصألا يف دمحم هركذ ام ليوأت يأ :ش ( هليوات ) :م : خياشملا يآ :ش (اولاق ) :م

 هبو اًقيفخ رجحلا ناک نإو ) :م هل لحي ال رجحلا يأ :ش ( هلقثب هلتق هنا لامتحال « ةدح هبو ًالیقث ناک

 هنأل ؛ لحي هنإف « ةدح هبو مهسلاك ًاليوط هلعجو اًقيفخ رجحلا ناك ولو «حرجلاب توم ا نييعتل لحي ةدح

 الب لحي هنإف : ايمدم حرجا ناك نإف حرج اب تام نإو :« لصألا» يفو :ش ( هحرجب هلتفي

 اذهو راهنإلا طرش "لكف « جادوألا ىرفأو مدلا رهنأ ام» : ل هلوقل لحي ال : مهضعب لاق

 طرتشي مل : رارطضالا ةاكذ يفو «جادوألا يرف طرش راهنإلا طرش امك هنأل ؛يدنع فيعض

 .راهنإلا طرتشي ال كلذكف جادوألا يرف

 الب لحت :ةريبك تناك نإو ءءامدإلا طرتشي ةزيغص ةحارجلا تناك اذإ لحي : مهضعب لاق

 ‹ ناويحلا يف مدلا مدع ىلع ال ذفنملا قيض ىلع لدي مدلا جورخ مدعف ةريغص تناك اذإ اهنأل ءامدإ

 لفنملا قيضل جورخلا مدع نوكي ال ةريبك تناك نإو . ةحابإال طرش مدلا دوجو دنع مدلا جورخو

 هيف مدع لاح مدلا جورخو «همد سبتحاف بانعلا قرو هقلع ناك اذإ امك ًالصأ هيف مدلا مدعل لب

 .ةحابٍال طرشب سيلف

 نيكسلاكک ضيبأ قيقر رجح وهو ةورمجب ديصلا ىمر ولو :يأ :ش ( ةديدح ةورمب هامر ولو ) م

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۱)
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 امك رجحلا لقشب عطقنت قورعلا نأل ؛ هجادوأ عطق و هسأر نابأف اهب هامر اذإ اذکو ‹ اق د هلتق

 هلتق ىتح دوعب وأ اصعب هامر ولو ‹ جادوألا عطق لبق تام هلعل وأ ٠ كشلا عقوف عطقلاب عطقنت
 ؛ هب ساب ال ئنيحف « عضب عضبي ةدح هل ناك اذإ الإ مهللا أحرج ال ًالقث هلتقي هنأل ؛ لحي ال
 نيقيب حرجا ىلإ اًفاضمم ناك اذإ توملا نأ : لئاسملا هذه يف لصألاو . حمرلاو فيسلا ةلزنمب هنأل
 تام يردي الو كشلا عقو نإو « اًمارح ناك نيقيب لقثلا ىلإ اًقاضم ناك اذإو « ًالالح ديصلا ناک

 « لح هحرجف هدحب هباصأف نیکسب وأ فیسب هامر نِإو « اطایتحا امارح ناک لقثلاب وأ حرج اب
 . ءاوس هيف هريغو ديدحلاو « اًقد هلتق هنأل ؛ لحي ال فيسلا ضبقمب وأ نيكسلا اغقب هباصأ نإو

 س
 م ةورمب ديصلا ىمر اذإ لحي ال اذكو يأ :ش ( اهب ہامر اذإ اذکو ) :م «ذیقولاک راصف :ش ( اقد هلتق

 هلعل وأ ,كشلا عقوف عطقلاب عطقنت امك رجحلا لقثب عطقنت قورعلا نأل ؛ هجادوأ عطق وأ هسأر ناباف)

 كشلا دنع ةحابإلا بناج ىلع بلغي ةمرحلا بناج نأ رم دقو :ش ( جادوألا عطق لبسق تام
 . اًطایتحا

 ۾ ةرجش نصغ وهو :ش ( دوعب وأ ) :م اصعب اديص ىمر ولو يأ :ش ( اصعب هامر ولو ) :م
 ءهللا اي :هلصأ :ش ( مهللا ) :م طرش حرجلاو :ش ( احرج ال ًالقث هلتقي هنأل ؛لحي ال : هلتق ىتح)
 ضرعلا عمتجيال ىتح ‹مهللا اي : لاقي الاذهلو «ميملا نع ضوع ءادنلا فرح فذح املف

 .........l ]ناك اذإ : لوألا :ءاحنأ ةثالث ىلع مالكلا يف هلامعتساو «هنع ضرعملاو

 - هللا ةئيشمل اراهظتسا اًردان ازيزع ىنشتسملا ناك اذإ ىنشتسملا لبق هب ىتؤي هنأ : ثلاشلاو
 . یلاعتو هناحبس

 ةلزنم هنأل ؛ هب ساأب ال ذشنيحف ) :م اًعطق عطقي يأ :ش ( اعضب عضبي ةدح هل ناك اذإ ال ) :م
 ناك اذإ تىما نأ : لئاسملا هذه يف لصألاو ) :م اًحابم حرجل اب نوكي ال هنأل :ش ( حمرلاو فيسلا

 كشلا عقو نإو ءامارح ناك نيقيب لقثلا ىلإ اًئاضم ناكاذإو الالح ديصلا ناك نيقيب حرجلا ىلإ اًفاضم
 . حضاو هلکاذهو ‹طايتحالا لجأل يأ :ش ( اًطايتحا اًمارح ناك : لقثلاب وأ حرج لاب تام يردي الو

 ةلآلا ةدحب لتقلا دوجول :ش ( لح :هحرجف هدحب هباصأف نيكسب وأ فيسب هامر نإو ) :م

 ناك نإ كلذ وحنو ديدحلاب وأ :ش ( فيسلا ضبقمب وأ نيكسلا افقب هباصأ نإو ) :م حرجلا دوجوو
 ءابلا رسكو فاقلا نوكسو ميملا حتفب يأ ايمدم حرجلا ناك نإف «حرجلا ببسب تامو هحرج
 ديدحلاو ) :م احر ج ال :ش (اًقد هلتق هنأل ؛ لحي ال ) :م فكلا عيمجب هيلع ضبقي ثيح ةدحوملا

 . لحي ال : اهلقثب هعطقف ديدح ةعطقب هبرض ول ىتح «لقثلاب لتقلا يف يأ :ش ( ءاوس هيف هريغو
 .دحلل ةربعلا نأ ملعف ءالفالإو « لحي : هدحب باصأ نإ هددحو ادوع ذخآ : «لماشلا» يفو
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 كلذكف ايمدم نكي مل نإو « قافتالاب لحي اًيمدم حرجا ناك نإ حرج لاب تامو هحرجف هامر ولو

 وأ ذفنملا قيضب سبتحبي دق مدلا نأل ؛ ةريبك وأ ةريغص ةحارحلا تناك ءاوس « نيرخأتملا ضعب دنع

 ىرفأو مدلا رهنأ ام» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ءامدإلا طرتشي : مهضعب دنعو « مدلا ظلغ

 تناك نإو « ءامدإلا نودب لح ةريبك تناك نإ : مهضعب دنعو « راهنإلا طرش « لكف جادوألا

 هجوو . لحت :ليقو ‹ لحت ال : ليق « مدلا هنم لسي ملو ةاش حبذ ولو . ءامدإلا نم دب ال ةريغص

 ء الف الإو لح هامدأ نإف هنرق وأ ديصلا فلظ مهسلا باصأ اذإو . هانركذ اميف لخد نيلوقلا

 صضبقمب وأ نيكسلا ءافقب ديصلا ىمر ولو يأ :ش ( حرجلاب تامو هحرجف هامر ولو ) :م

 لحي : ايمدم حرجلا ناك نإ ) :م حرحلا ببسب تامو هحرج ناك نإ كلذ وحنو ديدحلاب وأ فيسلا

 وأ ةريغص ةحارجلا تناك ءاوس نيرخأتملا ضعب دنع ) :م لحي :ش ( كلذكف اًيمدم نكي مل نإو « قافتالاب

هيلع هلوقل ءامدإلا طرتشي : مهضعب دنعو « مدلا ظلغ وأ ذفنملا قيضب سبتحي دق مدلا نأل ؛ ةريبك
 ةالصلا 

 يف يفوتسم ثيدحلا اذه يف مالكلا رم دق :ش ( «لكف جادوألا ىرفأو مدلا رهنأ ام» : مالسلاو

 عمج جادوألاو «عطق يأ « ءافلاب ىرفأو « ةلاسإلا وهو ءراهنإلا نم رهنأ :هلوق «حئابذلا

 هيلع- طرش يأ :ش ( راهنإلا طرش ) : :م بيلغتلا قيرطب يورملاو «نيجدولا هب دارملاو «جدو

 يآ :ش ( تناك نإ مهضعب دنعو ) : :م لحي مل لسي مل امف < ‹هتلاسإ وهو ءمدلا راهنإ -مالسلا

 مدعل ال ذفنملا قيضل حرجلا مدعف ةريغص تناك نإ اهنأل :ش ( ءامدإلا نودب لح ةريبك ) :م ةحارجلا

 . رهاظ اذهو « ةريبك تناك اذإ ام فالخب . مدلا

حت ال :ليق مدلا هنم لسي ملو ةاش حبذ ولو « ءامدإلا نم دبال ةريغص تناك نإو ) :م
 وهو :ش ( ل

 نيلوقلا هجوو ) :م فاكسإلا ركب يبأ لوق وهو :ش ( لحت :ليقو ) :م رافصلا مساقلا يبأ لوق

 دارأو <« فاكسبإلا ركب يبأ لوقو رافصلا مساقلا يبأ لوق : نيلوقلاب دارآ :ش ( هانرکذ امیف لخد

 نودب لحت ال ةاكذلا نأل « راهنإلا طرتشي رافصلا نإف « طايتحالاو راهنإلا «هانركذ اميف» هلوقب

 دقو ‹ جادوألا عطق وهو ةاكذلا لعف دوجول طرتشي ال فاكسإلا ركب وبأ و « سجنلا مدلا لوزن

 . بانعلا قرو لكأ اذإ امك « هسبح سباحج مدلا جورخ عنتي

 ةايحلا ةمالع دوجول تلح : حوفسم مد اهنم جرخو تكرحتف ةاش حبذ : ٠ ةريخذلا ١ يفو

 ةمالع نأل « ‹ كلذكف مد اهنم جرخي ملو تكرحت وأ < ‹ كرحتي ملو حوفسم مد ج رخ نإف < اهيف

 كرحتي مل نإو « تلح ملعاذإامأ « حبلا تقو اهتايخم ملعب ملاذإاذهو ء نرالا دحأ ةا

 : همدي مل نو ينعي :ش ( الف الإو لح : هامدأ نإف هنرق وأ ديصلا فلظ مهسلا باصأ اذإو ) :م
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 الو « هانيب ال ديصلا لكأ هنم وضع عطقف اديص ىمر اذإو : لاق . هانركذ ام ضعب ديؤي اذهو

 ةاكذب نابم هنأل ؛ هنم ديصلا تام نإ الكأ : -هللا همحر - ىعفاشلا لاقو . وضعلا لكؤي

 ؛ تمي ملاذإ ام فالخب «رايتخالا ةاكذب ساأرلا نيب اذإ امك هنم نابما و نابملا لحيف ءرارطضالا

 ‹ «تيم وهف يحلا نم نيبأ ام» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :انلو . ةاكذلاب نيبأ ام هنأل

 ‹ رافصلا مساقلا يبآ لوق ديؤي هانركذ يذلا اذه يأ :ش ( هانركذ ام ضعب ديؤي اذهو ) :م لحت مل
 . لحلل مدلا ناليس طرتشي هنإف

 حرجلا دوجول « يرودقلا لاق يأ :ش ( ديصلا لكأ هنم ًاوضع عطقف اديص ىمر اذإو : لاق ) :م

 م دجو دقو حيبم يمرلا عم حرجا نأ هانيب ال يأ :ش ( هانيب ال ) :م رارطضالا ةاكذ يف حيبملا وهو

 شيعي ال ناك نإو « ةنابإلا دعب شيعي نأ هنكيي ديصلا ناك اذإ اندنع نابملا :ش ( وضعلا لكؤي الو)

 . ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو « هنم نابملاو نابملا لكؤي

 يأ :ش ( هنم ) :م نابملا لک يأ :ش ( ديصلا تام نإ الكأ :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 يبأ نباو « هتياور يف دمحأ لاق هبو « عطقلا نم ديصلا تامف- امهنع هللا يضر- دمحأو كلام
 فالخب ءرايتخالا ةاكذب سأرلا نيبأ اذإ امك هنم نابملاو نابملا لحيف « رارطضالا ةاكذب نابم هنأل) :م ىليل
 ةاكذلا ببس ال يحلا نم نيبأ امو :ش ( ةاكذلاب نيبأ ام هنأل ) :م عطقلا نم ينعي :ش ( تمي مل اذإ ام

 ال هنم نيبأ ام يأ « «تيم وهف يحلا نم نيبأ ام» : يي هلوق ربتعيراصف «مارح وهف انعامجإل

 . لحي ةاكذلا ببسب نابملا نأ ةاكذلا ببس

 هجرخآ ثیدحلا اذه :ش ( « تیم وهف يحلا نم نيب ام » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو ) :م

 نمحرلا دبع نع يذمرتلاو دواد وبأ هثيدح جرخأ يشيللا دقاو وبأ : مهنم : ةباحصلا نم ةعامج

 لي يبنلا نع يشيللا دقاو يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز انثدح رانيد نب هللا دبع نبا
 ةنيدملا ا يبنلا مدق :لاق « مآ يذمرتلا ظفلو «  ةتيم وهف ةيح يهو ةميهبلا نم عطق ام » : لاق
 وهف ةيح يهو ةميهبلا نم عطق ام » : الإ لاقف « منخلا تايلآ نوعطقيو لبإلا ةمنسأ نوبجي مهو
 . لس نب ديز ثيدح نم الإ « هفرعن ال « بیرغ نسح ثیدح : لاقو٤ ةتيم

 ملسآ نب دیز انث رانيد نب هللا دبع نب نمحرلا دبع قيرط نم )۱٥۲٤( يذمرتلاو « )۲۸٥۸( دواد وبآ هاور ()

 هثیدح بتکی نیل هيف : متاح وبآ هيف لاق رانید نب نمحرلا دبعو « اًعوفرم . .دقاو يب نع راسي نب ءاطع نع

 نم هڅیدح بتکی نم ةلمج يف وهو هيلع عباتي ال رکنم هیوریام ضعبو : يدع نبا لاقو « هب جتحی الو
 لاقو ‹ هطسب لحم اذه سیل ليصفت ىلع حيرجتلا هنم مزلي ال اذهو < قودص : ينيدملا نبا ٍلاقو < ءاقعضلا

 ححصف هيف لرقلا ىضترا ينابلألا خيشلا نأكو « كورتمب سيلو سانلا يراخبلا هيف فلاح : ينطقرادلا
 . باوصلاب ملعأ هللاو « ثيدحلا
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 يف يلصوملا ىلعي وبأو يمرادلاو هيوهار ني قاحسإو ةبيش يبأ نباو دمحأ هاورو

 مكاحلاو «(اياحضلا رخآ يف - هننس » يف ينطقرادلاو « « همجعم » يف يناربطلاو «« مهديناسم»

 ملو ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص نسح ثيدح : لاقو « حئابذلا يف - كردتسملا » يف

 ال : متاح وبآ لاقو «فيعض : نيعم نبا لاق راند نب هللا دبع نب نمحرلا دبعو  هاجرخي

 . هب جتحي

 شح ٤هس يف ةجام نبا هشیدح جرحا - هنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع : مهنمو

 ٠ هننس ١ يف ينطقرادلا هاور كلذكو « هب یسیع نب نعم نع بساک نب دیمح نب بوقعی

 هللا يضر - رمع نبا نع یوری هملعن ال : رازبلا لاقو . هنع تکسو « هکردتسم ١ يف مکاحلاو

 .  هجولااذه نم الإ -

 ىبحي انثدح يزورملا يلع نب دومحم انثدح « طسوألا همجعم ١ يف يناربطلا اور : تلق

 هللا يضر - رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع رمع نب مصاع نع عفان نبا انثدح ةريغملا نبا

 . هوحن اعوفرم - امهنع

 نع «كردتسملا » يف مكاحلا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر- يردخلا ديعس وبأ : مهنمو

 -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع لالب نب نامیلس

 وهف يح نم عطق ام »:لاقف « لبإلا ةمنسأ بجو منغلا تايلأ عطق نع لئس ةا هللا لوسر نآ

 .  ءاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو . تيم

 دانسإلا اذهبو « هنع تكسو «هب ملسأ نب ديز نع تلصلا نب روسملا نع اًضيأ هجرحأ

 لالب نب ناميلس هفلاخو ادنسم تلصلا نب روسملا هاور اذكه : لاقو « هدنسم » يف رازبلا هاور

 يبأ نع » هيف لاق ادحأ ملعن ملو « ديعس ابأ ركذي مل « ةي يبنلا نع راسي نب ءاطع نع هلسرأف

 ىهتنا «  ظفاحلاب سيلو« تلصلا نب روسملا الإ « ديعس

 . )0٤۸/۲( ؟حئابذلاو ديصلا» يف ينطقرادلاو « حئابذلا باتک » يف (۲۳۹ )٤/ مکاحلا هاور (۱)

 رمع نبا نع ملسآ نب ديز نع دعس نب ماشه نع یسيع نب نيعم قیرط نم )۳۲۱١( هجام نبا هاور : نسح (۲)

 . اعوقرم . . .

 . )9٤۸/۲( «حئابذلا يف ينطقرادلاو )٤/ ٠١١( « ةمعطألا باتك » يف مكاحلا هاور (۳)

 . حيحص دانسإب )٤/ ٩٥٤۸ « حئابذلا د يف مكاحلا هجرخآ ()

 )٥( مکاحلا هاور )6/ ۱۲١( .
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 هنم نابملا نأل ؛ ةفصلا هذهب نابملا وضعلاو . اًمكحو ةقيقح يحلا ىلإ فرصنيف اًقلطم يحلا ركذ
 هربتعا اذهلو ‹ ةحارجلا هذه دعب هتمالس مهوتت هنأل ؛ ؛ اًمكح اذكو « هيف ةايحلا مايقل ةقيقح يح
 لاح : انلق . ةاكذلاب نيبآ هلوقو . مرحي ةفصلا هذهب ةايح هيفو ءاملا يف عقو ول ىتح ايح عرشلا

 ‹ يقابلا يف حورلا ءاقبل ةاكذ عقت مل هعوقو

 دنع مدقت امك ديعس يبأ نع هدنسأ لالب نب ناميلس نآ :امهدحأ : نيهجو نم رظن هيفو
 نع رمعم انثدح « جحلا باتك» يف هجرخأ « قازرلا دبع فنصم » يف الإ ًالسرم هدجأ ملو مكاحل ا

 . هركذف <. . . لبإلا ةمنسأو منغلا تايلأ نوعطقي ةيلهاجلا لهآ ناك : لاق ملسأ نب ديز

 هيلع روسملا عبات دقو « روسملا الإديعس يبأ نع هيف لاقًادحأ ملعنال :هلوق: يناثلا
 يف ميعن وبأ ظفاحلا هجرخأ امك بعصم نب ةجراخ اًضيآ هعباتو « مدقت امك لالب نب ناميلس
 نب ءاطع نع ملسأ نب د ديز نع بعصم نب ةجراخ نع طابسأ نب فسوي ةمجرت يف ٠ ةيلحلا»

 : لاقو . «تيموهف يجلا نم عطق ءيش لك : لاق ويي يبنلا نع يردخلا ديعس يبأ نع راسي

 . ملعأ اميف ةجراخ هب درفت

 ‹« دمحأو يئاسنلاو يراخبلا نع ةجراخ فعضو «(لماكلا» يف يدع نبا كلذك هاورو
 . دمتعی الو طلغی هناف هثیدح بتکی :لاقف « هاشمو نیعم نباو

 يلذهلا ركب يبأ نع نايفس نع « همجعم» يف يناربطلا هثيدح جرخأ يرادلا ميمت : مهنمو
 يهو منغلا تايلآ نوبجي اًسان نإ : هللا لوسر اي: لاق يرادلا ميت نع بشوح نب رهش نع
 نباو ٠‹ لماكلا » يف يدع نبا هاورو . ا نيم وهف يح يهو ةا نم اا ا لاق « ءایحأ

 هنأ وهو لالدتسالا هجو نايب اذه :ش ( اًمكحو ةقيقح يحلا يلإ فرصنيف اًقلطم يحلا ركذ ) :م
 هيف ةايحلا نوكت نأ وهو ةقيقح يحلاوه لماكلاو « لماكلا ىلإ فرصني قلطملاو « اًقلطم يحلا ركذ
 . ةفآ هتباصأ اذإ هتمالس مهوتي نأ وهو « امكحو ةمئاق

 يح هنم نابملا نأل ) :م اًمكحو ةقيقح يحلا قح نيبأ ينعي :ش ( ةفصلا هذهب نابملا وضعلاو ) :م
 اًح هنوکلو :ش ( اذهلو «ةحارحلا هذه دعب تمالس موت هنا امكح اكو ٠ب ايلا ماش ةه تح 2

 نأ هتوم زاوجل :ش ( مرحي ةفصلا هذهب ةايح هيفو ءاملا يف عقو ول ىتح اًيح عرشلا هربتعا ) :م امكح

 ةاكذلاب نيبأ هليلعت يف يعفاشلا لوق يأ :ش ( ةاكذلاب نيبأ هلوقو ) :م ءاملا يف هعوقو ببس نوكي
 (ةاكذ عقت مل هعوقو لاح : انلق ) :م هلوقب هنع بيجملا اذه ركذ رارطضالا ةاكذب نابم هنأل لاق ثيح
 ةنابإ وهو لعفلا اذه نأل ء انهاه ةاكذ ال نكلو « لكؤي ةاكذلاب نيبأ ام نأ انملس هريرقت :ش
 ذإ هدعب ةايحلا نكي هجو ىلع :ش ( يقابلا يف حورلا ءاقبل ) :م ةاكذ عقي مل هعوقو لاح وضعلا
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 فرحلا اذه راصف ‹ لاصفنالاب اهلاوزل ةيعبت الو هيف ةايحلا مدعل نابملا يف رهظت ال هلاوز دنعو

 ‹ لحي اًمكح ال ةروص يحلا نم نابملاو « لحي ال اًمكحو ةقيقح يحلا نم نابملا نأ لصألاوه

 ول اذهلو « امکح ال ةروص ةايح هنإف حوبذلا يف نوكي ام ردقب ةايح هنم نابلا يف یقبب ناب كلذو

 لئاسملا هيلع جرختف مرحي ال حطس وأ لبج نم ىدرت وأ « ةايحلا نم ردقلا اذه هبو ءاملا يف عقو

 نابملا مرحي سأرلا فصن نم لقأ وأ مئاوقلا يلي ام هثلث وأ اخف وأ ًالجر وأ ادي عطق اذإ : لوقنف

 امن رثكألاو اًلالثأ هعطق وأ نيفصنب هدق ولو .يقابلا يف ةايحلا ءاقب مهوتي هنأل ؛ هنم نابملا لحيو

 هنم رثكأ وأ هسآر فصن عطق وأ ‹ زجعلا يلي

 ال حوبذملا يف ام قوف ةايحلا نم هيفو هدجو ول اذهلو « هيف ناك اذإ ةاكذ ربتعي حرجب كلذ ضرفلا

 . هحبذ نم دب

 نابملا يف يأ :ش ( هيف ةايحلا مدعل نابملا يف رهظت ال ):م حورلا لاوز يأ :ش ( هلاوز دنعو ) م

 رثكألا هتيعبتب نابملل ةاكذإ نكيل :لاقي امع باوج اذه :ش ( لاصفنالاب اهلاوزل ةيعبت الو ) :م هنم

 لصفي مل اذإ رشكألا عبتي لقألا ينعي ةيعبت الو : لاقي نأ : هريرقت و« عطقلا كلذ نم تام اذإ

 هركذامو «يعفاشلا لوق نع باوج اذه : يكاكلا لاقو « ةيعبتلا تلازف لصفنا دق انه اهو «هنع

 ٠ . هجو

 يحلا نم نابملا نأل ) :م انهاه :ش ( لصألا وه ) :م ةتكنلا يأ :ش ( فرحلا اذه راصف ) :م

 يهو ةروصلا ثيح نم يأ :ش ( لحي : اًمكح ال ةروص يحلا نم نابملاو « لحي ال : اًمكحو ةقيقح

 كلذ نايب ىلإ راشأ مث « عطقلا دعب هتمالس مهوتي ال نأ وهو « مكحلا ثيح نم ال هيف ةايحلا مايق

 :ش ( امکح ال ةروص ةايح هنإف حوبذملا يف نوكي ام ردقب ةايح هنم نابملا يف ىقبب ناب كلذو ) :م هلوقب

 عطقلا اذه دعب هتمالس مهوتي مل هنألف : امكح ال هنال هنأ امأو « هيف ةايحلا مايقلف : ةروص امأ

 . اعيمج هنم نابملاو نابملا لحي ذئنيحف

 نم ردقلا اذه هبو « ءاملا يف عقو ول ) :م اًمكح ال ةروص هيف ةايحلا لجألو يأ :ش (اذهلو ) :م

 ( مرحي ال حطس وأ لبج نم ىدرت وأ ) :م حوبذملا يف نوكيام ردق ةايح هب نأ لاحلاو يأ :ش ( ةايحخلا

 ةقيقح الإ انه اه دجوي ملو امكح وأ ةقيقح ةليحلا دوجو ةمرحلا يف طرشلا نأل ةلاحلا هذه يف :ش

 اخف وأ ًالجر وأ دي عطق اذإ :لوقنف ) :م روكذملا لصألا ىلع يأ :ش ( لئاسملا هيلع جرختف ) :م طقف

 يف ةايحلا ءاقب مهوتي هنأل ؛ هنم نابملا لحيو نابملا مرحي سأرلا فصن نم لقأ وأ مئاوقلا يلي ام هثلث وأ

 . هنم حصيو توي ال اجر هنإف « لجرلا وأ ديلا عطق يف اميس الو عطقلا اذه دعب :ش ( يقابلا

 يلي اغ رشكألاو اتالثأ هعطق وأ ) :م نيفصن ديصلا قش ولو يأ :ش ( نيفصنب هدق ولو ) :م

 يأ :ش ( هنم رثكأ وأ هسأر فصن عطق وأ ) :م ًرخؤم يلي ام ديصلا رثكأ نأ لاحلاو يأ :ش (زجعلا
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 اذه دعب ةايحلا ءاقب مهوتي ال ذإ « امكح ال ةروص يح هنم نابملا نأل ؛ هنم نابملاو نابملا لحي

 يذلا ثيدحلاب لالح هتتيم نأ الإ تيم وهف هنم نيبأ امو كمسلا لوانت نإو ثيدحملاو « حرجلا

 هغالبإل عينصلا اذه هركيو « جادوألا عطقل لحي اهسأر نابأف ةاش قنع برض ولو . هانيور
 عطق ىتح تعي مل نإو ‹ لحي ال جادوألا عطق لبق تام نإ افقلا لبق نم هبرض نإو «عاخنلا

 . لامدنالاو مائتلالا مهوتي ناك نإ « هنبي ملو ًالجر وأ ادي عطقف اديص برض ولو . لح جادوالا

 ام لح هدلجب اًقلعتم يقب ناب مهوتي ال ناک نإو « هئازجأ رئاس ةلزنمب هنأل ؛ هلكأ لح تام اذإف

 ىنعم ةنابإلا دوجول هاوس

 دعب ةايحخلا ءاقب مهوتي ال ذإ «اًمكح ال ةروص يح هنم نابملا نأل ؛ هنم نابملاو نابملا لحي ) :م سرلا نم

 يلي ام رثكألاو اًتالثأ هعطق وأ نيتعطق هقش دعب شيعي نأ لاحملا نم نأل :ش ( حرجا اذه

 . ةايحلا هيف مهوتي سأرلا يلي امن رثكألاو اًتالثأ هعطق اذإ هنأل هب ديقو «رخؤملا

 (هاتيورر يذلا ثيدحلاب لالح هتيم نأ الإ تيم وهف هنم نيبآ امو كمسلا لوانت نإو ثيدحلاو ) :م

 اًضيأ كمسلا همومعب لوانتي " «تيم وهف ىحلا نم نيب ام: ال هلوق وهو ثيدحلا نأ دارآ :ش

 ةابذلا باتك يف هركذ يذلا ثيدحلاب لالح كمسلا ةتيم نكلو « ةتيم وه وأ وضع هنم عطق اذإ

 ( ةاش قنع برض ولو ) :م . ""«دارجلاو كمسلا ناتتيملا امأ نامدو ناتتيم انل تلحأ» ةي هلوق وهو

 ‹ جادوألا عطقل لحي ) :م اهدسج نم اهلصفأ يأ :ش ( اهسأر ناباف ) :م یمسو هوحنو فيسب :ش
 رم دقو «( تحبذ اذإ ةاشلا عخني نأ يهن ءب هنأ» : يورامل :ش ( عاخنلا هغالبإل عينصلا اذه هركيو

 . حئابذلا باتك يف ىفوتسم هيف مالكلا

 اذإ لصحت اغإ ةاكذلا نأل :ش ( لحيإال جادوألا عطق لبق تام نإ افقلا لبق نم هبرض نإو) :م

 جادوألا عطق ىتح تم مل نإو) :م ءةتيم يهو تلصح جادوألا عطقو « ةيح يهو جادوألا عطق

 مل يأ :ش ( هنبي ملو ًالجر وادي عطقفاديص برض ولو ) :م . ةيعرشلا ةاكذلا دوجول :ش (لح

 ىلع لمدنا نم :ش ( لامدنالاو ) :م مامضنالا يأ :ش ( ماثتلالا مهوتي ناك نإ ) :م هنم لصفي

 :ش ( هئازجأ رئاس ةلزنمب هنأل ) :م لجرلا وأ ديلا عوطقم يأ :ش ( هلكأ لح تام اذإف ) :م . حرجلا

 . ءازجألا رئاس لحت امك لحتف رابتعا الو ةقيقح ال ةنابإلا دجوي مل هنأل

 :ش ( هاوسام لح : هدلجب اقلعتم يقب ناب ) :م لامدنالاو مائتلالا :ش ( مهوتيال ناك نإو ) م
 هدجوي مل نإو لامدنالاو همامضنا نكي ال ثيح :ش ( ىنعم ةنابإلا دوجول ) :م نابملا ىوس ام يأ
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 ةاكذلا لهأ نم اوسيل مهنأل ؛ ينثولاو دترملاو يسوجملا ديص لكؤي الو : لاق . يناعملل ةربعلاو

 نم امهنأل ؛ يدوهيلاو ينارصنلا فالخب ديصلا ةحابإ يف اهنم دب الو حئابذلا يف هانيب ام ىلع
 نع هجرخي ملو هنخثي ملو هباصأف اديص ىمر نمو : لاق . ارارطضا اذكف ارايتخا ةاكذلا لهأ

 ةالصلا هيلع لاق دقو « ذخآلا وه هنآل ؛ لكؤيو يناثلل وهف هلتقف رخآ هامرف « عانتمالا زيح

 يناثلا هامرف هنخثلأ لوألا ناك نإو . «هذخأ نمل ديصلا » :مالسلاو

 .( يناعملل ةربعلاو ) :م ةروصلا ثيح نم

 لاق ءهظفل عطقي ملو يرودقلا لاق :ش ( ينثولاو دترملاو يسوجملا ديص لكؤي الو :لاق ) :م

 يف هانيب ام ىلع ةاكذلا لهأ نماوسيل مهنأل ) :م مرحملاو :خسنلا ضعب يفو :خسنلا ضعب يف

 اصلا يف حلا نا :ش ( ديصلا ةحابإ يف ) :م ةاكذلا ةيلهأ نم يأ :ش ( اهنم دب الو حئابذلا

 يآ :ش (؟رارطضا اذکف ؟رایتخا ةاكذلا لهأ نم امهنأل ؛ يدوهيلاو ينارصنلا فالخب ) :م . ةاكذلا ةلزنمب

 اک هتسییڈ لکا زوجي ىتحرايتخالا ةلاح ىف ةاكذلا لهآ نم يدوهيلاو ينارصنلا نأل

 ٠ ٠ رارطضالا ةلاح

 هفعض اذإ ديصلا نخثأ « يرودقلا لاق يأ :ش ( هنخثي ملو هباصأف اديص ىمر نمو : لاق ) :م ۰

 م هنخشی ملو هلوقل ریسفت اذه :ش ( عانتمالا زيح نع هجرخب ملو ) :م عانتمالا زيح نم هجرخأو

 :ش ( ذخآلا وه هنأل لكؤي و) :م هداص هنأل يناثلا ديصلا يأ :ش ( يناثلل وهف هلتقف رخآ هامرف)

 .لوألا ةباصإب عانتمالا زيح نع ديصلا جرخي نأ لبق هلتق يناثلا نأل ؛ ةاكذلا

 بتك يف هدجأ مل بيرغ اذه :ش ٠( هذخأ نل ديصلا » :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ) :م
 قاحسإ لاق : لاقف «ةركذتلا» باتك يف نودمح نب دمحم هللا دبع وبأ ركذ اغإو «ثيدحلا

 ام :هل لاقف عيبرلا نب ب لضفلا لخدف برشي وهو « هينغآ ديشرلا دنع اًموي تنك : يلصوملا

 « ةيقارع ةفلافلاو «ةيندم ىرخألاو «ةيكم نهادحإ : راوج ثالث يلإ جرخ :لاق ؟كءارو

 ملأ ۰ ؟يدعتلا اذهام :ةيتدلا تلاقف « هيلع ةيكلا تضيق عنا املف ٠ رتل راع ةيندلا تضيق

 هللا لوسر لاق : لاق ديز نب ديعس نع ملاظ نب هللا دبع نع يرهزلا نع انثدح اكلام نأ يملعت
 يبآ نع انثدح نايفس نأ تنأ يملعت ملأ : ةيكملا تلاقف “ « هل يهف ةتيم اًضرأ ايحأ نم» : ل

 امهتعفدف ء٠ هراثأ نمل ال هذخأ نل ديصلا » : لاق هنأ يب يبنلا نع ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا

 . احلطصت ىتح يدي يفو يل اذه : تلاقو هتذخأ مث هنع ةثلاثلا

 يناثلا هامرف ) :م عانتمالا زيح نع هجرخآو هفعضأ ي أ: :ش ( هنخئأ دق لوألا ناك نإو) : ۴

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 رايتخألا ةاكذ ىلع ةردقلل ةاكذب سيل وهو ‹ يناشلاب توملا لامتحال لكؤي ملو لوألل وهف هلتقف

 توم لا نوكي ذئنيح هنأل ؛ ديصلا هنم وجني لاحب لوألا يمرلا ناك اذإ الهو لوألا هجولا فالخب

 ةايحلا نم هيف ىقبي ال نأب ديصلا هنم ملسي ال لاحب لوألا ناك اذإ امأو . يناثلا يمرلا ىلإ اًتاضم

 ؛ يناثلا يمرلا ىلإ فاضي ال توما نأل ؛ لحي هسأر نابأ ذإ امك « حوبذملا يف ىقيي ام ردقب الإ

 نم هيف ىقبي هنأ الإ ديصلا هنم شيعي ال لاحب لوألا يمرلا ناك نإو « ةلزنمب همدعو هدوجو نأل

 همحر - فسوی يبآ لوق یلعف « هنود وأ اًموی شیعی ناک ناب ‹ حبذلا دعب نوکی امن رشکآ ۃایحلا

 همحر -دمحم دنعو . هدنع اهب ةربع ال ةايحلا نم ردقلا اذه نأل ؛ يناثلا يمرلاب مرحي ال -هللا

 هيف باوجلا راصف « هبهذم نم فرع ام ىلع هدنع ربتعم ةايحلا نم ردقلا اذه نأل ؛ مرحي -هللا

 . لحي الف ءاوس ديصلا هنم ملسي ال لاحب لوألا ناك اذإ اميف باوجلاو

 هتاكذف اًيلهأ راص دق هنخثأ ال لوألا نأل :ش ( يناثلاب توما لامتحال لكؤي ملو لوألل وهف هلتقف

 ( ةاكذب سيل وهو ) :م هلوقب اذه ىلإ راشأ « ةمرحلا بجوي هلثم يف يمرلا لب «يمرلاب ال حبذلاب
 لتق ناك ثيح :ش ( لوألا هجولا فالخب رايتخالا ةاكذ ىلع ةردقلل ) :م ةاكذب سيل يناثلا لتق :ش

 . ةيديصلا مكح نع جرخي مل لوألا يمر نأل « ةاكذ هيف يناثلا

 ' هنم وجني لاحب لوألا يمرلا ناك اذإ ) :م لكؤي ال هنأ نم انركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م

 نأب ديصلا هنم ملسي ال لاحب لوألا ناك اذإ امأو ‹ يناثلا يمرلا ىلإ اًقاضم توم ا نوكي ذئنيح هنأل ؛ ديصلا

 ىلإ فاضي ال توملا نأل ؛ لحي هسأر نابأ اذإ امك حوبذملا يف ىقبي ام ردقب الإ ةايحلا نم هيف ىقبي ال

 لوألا يمرلا ناك نإو ) :م .ءاوس همدعو هدوجو نأ دارأ :ش ( ةلزنمب همدعو هدوجو نأل ؛ يناثلا يمرلا

 وأ اموی شیعی ناک ناب ‹ حبذلا دعب نوکی امن رٹکأ ۃایحلا نم هيف یقب هنآ الإ دیصلا هنم شیعی ال لاحب

 اهب ةربع ال ةايحلا نم ردقلا اذه نأل ؛ يناشلا يمرلاب مرحب ال : - هللا همحر- فسوي يبأ لوق یلعف «هنود

 . فسوي يبا دنع يآ :ش ( هدنع

 . حبلا دعب حوبذما يف يقب ام ةايحلا نم هيف ةربع ال امك اهب ربتعم ال: خسنلا ضعب يفو

 نم فرع ام ىلع هدنع ربتعم ةايلا نم ردقلا اذه نأل ؛ مرحي -هللا همحر - دمحم دنعو ) :م

 . هبهذم یلعًاربتعم ناک اذإف :ش (هبهذم

 ملسي ال لاحب لوألا ناكاذإ اميف باوجلاو) :م يناثلا لصفلا يف يأ :ش (هيف باوحلا راصف ) :م

 ديصلا ملسي نأ مهوتي لاحب ناكو « هنخثأ ىلوألا يمرلا ناك اذإ اميف يأ :ش ( ءاوس ديصلا هنم

 ديصلا لكأ يآ :ش ( لحيالف ):م :هلوق ىنعم وهو اذكف < لحي ال يناشلا هامر ىتمف « اهنم

 . روكذملا
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 هنأل ؛ هل اک ولم ادص فلتآ يمرلاب هنأل ؛ هتحارج هتصقن ام ريغ لوألل هتميقل نماض يناثلاو : لاق

 يضر- لاق . فالتإلا موي ربتعت فلتملا ةميقو لوألا هتحارجب صوقنم وهو نخثملا يمرلاب هكلم
 ديصلا ملسي نأ زوجي لاحب لوألا ناك نأب يناثلاب لصح لتقلا ن ملع اذ هلیوأت : -هنع هللا

 اك ولم اًناويح لتق دقو « يناثلا ىلإ اًقاضم هلك لتقلا نوكيل هنم ديصلا ملسي ال لاحب يناثلاو «هنم

 توما نأ ملع نإو « اًضيرم ادبع لتق اذإ امك « الماك هنمضي الف ‹ ةحارجلاب اًصوقنم لوألل

 مث « هتحارج هتصقن ام يناثلا نمضي : تادايزلا يف لاق « يردي ال وأ نيتحارجلا نم لصحي

 . هم ةميق فصن نمضي مث « نیتحارجب احورجم هتمیق فصن هنمضي

 يأ « يرودقلا لاق يأ :ش (هتحارج هتصقن ام ريغ لوألل هتميقل نماض يناشلاو : لاق ) :م
 .( هلاك ولم اديص فلتأ يمرلاب ) :م يناثلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م لوألا ةحارج

 هتحارجب صوقنم ) :م عانتمالا زيح نع هجرخأ يذلا :ش ( وهو نخمم لا يمرلاب هكلم هنأل) م

 نامض نأل :ش (فالتإلا موي ربتعت فلتملا ةميقو ) :م اهناصقن يف يناثلا لزي ملف :ش ( لوألا
 يناثلا مزليف لوألا ةحارجب ًاصوقنم تقولا كلذ يف ناكو « فالتإلا موي ةميقلا هيف ربتعي فالتإلا

 ةرشع يواسي اديص ىمراذإ لوألا يمارلا نأ : كلذ حيضوت . ىلوألا ةيمرلا هتحرجام ريغ هتميق

 فلت كلذ نأل « نامهرد هتميق نم هنع طقسيو ةينامث يناثلاب نمضي : تام مث نيمهرد هصقنف

 .لوألا حرجلاب

 ليوأت يأ :ش ( هليوات ) :م :- هللا همحر - فنصملا يآ :ش ( -هنع هللا يضر -لاق ) :م

 ‹ هنم ديصلا ملسي نأ زوجي لاحب لوألا ناك نأب يناشلاب لصح لتقلا نأ ملع اذإ ):م يرودقلا لوق

 لوألل اًكولمم اًاويح لتق دقو « يناثلا ىلإ اًفاضم هلك لتقلا نوكيل هنم ديصلا ملسي ال لاحب يناشلاو

 . احيحص هتميق نمضي ال هنإف :ش ( اًضیرم دبع لتق اذ امک ءًالماک هنمضی الف « ةحارح اب اًصوقنم

 ال وأ ) :م يناثلا ةحارجو لوألا ةحارج يآ :ش ( نيتحارجلا نم لصح توملا نآ ملع نإو ) :م
 اًحورجم هتميق فصن هنمضي مث « هتحارج هتصقن ام يناثلا نمضي :(تادايزلا» يف لاق « يردي

 يواسي اديص ىمر اذإ لوألا يمارلا نأ : كلذ حيضوت :ش ( همحل ةميق فصن نمضي مث «نیتحارجب

 هتصقن ام لوألل يناثلا نمضي : نيمهرد هصقنف يناثلا هامر مث نيمهرد هصّقنف الشم ةرشع

 مهارد ةثالث وهو ءاهفصن اًضيأ يناثلا نمضيف مهارد ةتس هتميق نم يقبو «نامهرد وهو هتحارج
 ةثالث وهو رخآلل فصنلا نمضي تام اذإ مث « نيتحارجباحورجم هتميق فصن يهو

 تيوفت ناك نإو . توملادعب محللا نم رخآلا فصنلا نمضي الو « محللا هيلع توف هنأل ءاضيآ

 نآب نامضلا رركت توملا دعب هنمض ولف « اًيح فصنلا كلذ نمض هنأل هلتقب دوجوم هيف محللا

 نم ادحأ رأ ملو . مهفاف« زوجيال اذهو « توما دعب اًمحل هتميق نمضي مث ايح هتميق نمضي
 . حاضيإلاو ةدئافلل ةدايز هتركذف ؛ كلذ حضوأ حارشلا
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 نألف ؛ يناثلا امأو ٠ الوأ هصقن ام نمضيف هصقن دقو ريغلل اكو لمن اًناويح حرج هنألف ؛ لوألا امأ

 هتميق فصن نمضيف « هريغل كولم وهو « هفصن اًفلتم وه نوكيف نيتحارجلاب لصح توما
 امأو . اناث اهنمضي الف ةرم اهنمض ةيناثلاو ‹ هعنصب تناك ام ىلوألا نأل ؛ نيتحارجل اب اًحورجم

 يمرلاب اذهف ‹ يناثلا يمر الول رايتخاللا هتاكذب لحي لاحب راص لوألا يمرلاب نألف ؛ ثلاثلا

 نامض لخدف ةرم هنمض هنأل ؛ رخآلا فصنلا نمضي الو هنمضيف محللا فصن هيلع دسفأ يناثلا

 يمارلا ناك اذإ اميف باوج لاك ةحابإلا مكح يف باوجل اف « ايناث لوألا هامر ناك نإو . هيف محللا

 ًاناويح حرج ) :م يناثلا يأ :ش ( هنألف ) :م ةحارجلا نامض ناصقن وهو :ش ( لوألا امأ ) :م

 احورجم ةميقلا فصن نامض وهو :ش ( يناثلا امأو « ألوأ هصقن ام نمضيف هصقن دقو ريغلل اك ولم

 كولم وهو « هفصن افلتم ) :م يناثلا يأ :ش ( وه نوكيف نيتحارج لاب لصح توما نألف ) :م نيتحارجب

 ام ىلوألا نأل ؛ نيتحارجلاب ) :م احورجم هنوك لاح يأ :ش ( اًحورجم هتميق فصن نمضيف « هريغل

 يآ :ش ( ةرم اهنمض ةيناثلاو ) :م لوألا عنصب تناك انإو « يناثلا عنصب يأ :ش ( هعنصب تناك

 ‹ نامضلا رركتي الئل ةرم يآب يأ :ش ( اًيناث اهنمضي الف ) :م ةرم يناثلا اهنمض ةيناثلا ةحارجلاو

 . اًقنآ هانرکذ دقو

 لحي لاحب راص لوألا يمرلاب نألف ) :م محللا ةميق فصن نامض وهو :ش ( كلاثلا امأو ) :م

 راصف < عانتمالا زيح نم هجرخأ ناك دق لوألا نأل :ش ( يناثلا يمر الول رايتخالا هتاكذب

 فصن ) :م لوألا ىلع يأ :ش ( هيلع دسفأ يناثلا يمرلاب ) :م يناثلا يأ :ش ( اذهف) :م «يلهألاك

 نامض لخدف) :م ايح هنمض ثيح :ش ( ةرم هنمض هنأل ؛ رخآلا فصنلا نمضي الو هنمضيف محللا

 ديصلا فصنو محللا فصن نمضي نأ يغبني ال : لاقي ال « لوألا نامضلا يف يأ :ش (هيف محللا

 اديص لتق اذإامك « ديصلا نامض يف ةحارجلا نامض لخديو « ةدحاو ةحارجب اًحورجم

 هنأل ؛اهفصن نمضي تلق امك لصح ولو . ةيناثلا ةحارحلا نمض هنإ : لوقن انأل « هريغل احورجم

 . ديصلا نامض يف ةيناثلا ةحارج نامض لخدف «ةدحاو ةحارجب احورجم هتميق فصن نمضي

 . ؟ ديصلا ةميق فصن يف محللا فصن ةميق لخدي نأ يغبني : تلق نإف

 محللا عيمج دسفأ كلذ عمو « هنمض يذلا فصن كلم ديصلا ةميق فصن نمض ال : تلق

 ام نمضي الو هبحاصل يذلا محللا فصن نمضيف « لرألل كولم فصنلاو « هعيمج مرح ىتح
 . نامضلاب كولم وه

 ريغ يناثلا يمارلا ناك اذإ اًميق ناك مدقت ام نأ ىنعي :ش ( اًيناث لوألا هامر ناك ناو ) :م
 يف ينعي :ش ( ةحابإلا مكح يف باوجلاف ) :م ًايناث لوألا هامر ناك اذإ اميف اذهو « لوألا يمارلا

 يمارلا ناك اذإ اميف باوج لاك ) :م هسفنل هلعفل هسفن كلم نمضي ال ناسنإلا نأل « نامضلا مكح
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 يناثلا نأل ؛ لحي ال هلزناف ايناث هامر مث « هنخثأف لبج ةمق ىلع ًاديص ىمر اذإ امك ريصيو «هريغ

 ‹ مرحم يناثلا نأل ؛ لحي ال هلزنأف اناث هامر مث « هنخثأف لبج ةمق ىلع اديص ىمر اذإ امك ریصیو « هريغ

 . مرحم هيف يناثلا يمارلا نوكي :ش ( اذه اذك

 « ابقاعتم وأ اعم ايمر نإ امإ :نيمسق ىلإ نسقني كاذف اًديص ايمر اذإ نيلجرلا نأ : ملعا مث

 امإف هباصأ نإف « الوأ امهدحأ بيصي وأ اعم هابيصي نأ امإف اعم هايمر اذإ هنإف هجوأ ىلع لوألاو

 مهسلا هباصإ لبق يناثلا هيمري نأ امإ هنإف « كلذك يناثلاو « ال وأ يناثلا ةباصإ لبق هنخشي نأ

 لوألا هجولاف ‹ ههوجوب لوألا هنخشي ال وأ لوألا هنخشي نأ امإف ىناثلا ناك نإف « اهدعب وأ لوألا

 اعم اباصأو اًعم ايمر نأب : لوقيف ةدئافلل ةملكب اهركذنف « باتكلا يف روكذم ريغ يناثلا نم
 ًارابتعا هلوانت لحيف « ًاحابم ًاديص ىمرامهنم الك نأل «لکؤیو « اعیمج امهل وهف : ہالتقف
 .ةاكذ امهنم لك لعف عقي امهيمر لاح ًاديص ناك هنآ امك « يمرلا ةلاحب

 هايمر نإو . كلملا يف ةاواسملا بجوي كلذو ةيببسلا يف ايوتساف اعم ناتيمرلا تباصأ نإو

 هلكأ لحو « لوألل وهف ؛هلتقف رخآلا مهس هباصأ مث « هنخثأف الوأ امهدحأ « مهس هباصأف اعم

 وهو هباصأ يناثلا مهسلاو لحملاب لاصتالا ةلاح ربتعي وهو « - هللا همحر- رفزل اًفالخ اندنع

 « لحملاب ةباصإلا نأل « لاسرإللا ةلاح لحلل ربتعن نحنو . ةاش ىمر ول امك راصف « عنتم ريغ

 قلعتي ملف « عنتم ديص لحملاو « امهنم لصح دق لاسرإلاو « لاسرإلا ةلاح ةيمستلا ربتعم اذهو
 . لحملاب لصتي كلم ا نأل « لاصتالا لاح كلملل رظن يناثلاب

 وهف هحبذي ملنإو « يناثلا هب لصتي نأ لبق عانتمالا زيح نع هجرخأ لوألا : مهنمو

 يناثلا مسقلا نم لوألا وهو همهس بيصي نأ لبق لوألا هامر امدعب يناثلا هامر نإو . يناثلل

 . هلکأ لحو امهل وهًاعم هایمر ول ام مکح همکحف

 ‹ لحي مل : تام ىتح هحبذي ملو حرجلا دعب هحبذ نم نكمت نإ : دمحآو يعفاشلا لاقو

 اميف هباحصأ فلتخاو احورجم هتميق نمض : هتامأف يناثلا هحرجو هحبذ نم نكمتي مل نإو

 . هتحارج دعب لوألل هتميق لامك يناثلا ىلع بجي : يرخطصألا لاق « هنامض نم بجي

 ىلع ةميقلا طسقتو هتميق نم هتيانج صخي ام هيلع بجي هنآ :بهذملاو : « ةيلحلا» يفو

 امهنم دحاو لك ىلع بجي ام فرعتل نيتروصتملا نيتلمجلا يف ةلأسملا انباحصأ ضرفو « نيتيانجل ا
 ديصلا تامو مهرد صقنف لجر هحرج «ةرشع يواسي كولم ديص :لاقف « لوألا نم طقسيو

 دحاو لك ةيانج شرأ نأ: اهحصأ « قئارط ةتس ىلع انباحصأ فلتخاف ؛ نيتيانحلا ءارج نم

 ةعست نوكيف « يناثلا ةيانج دنع هتميق ىلإ لوألا ةيانج نع ديصلا ةميق نمضيف هتيانج يف لخدي
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 ‹ انولت ام قالطإل لکؤي ال امو ناويحلا نم همحل لكؤي ام دايطصا زوجيو : -هللا همحر - لاق

 : مهلئاق لاق . محللا لوكأمب صتخي ال ديصلاو

 لاطبألا ېديصف تبکر اذإو بلاعثو بنارأ كولملا ديص

 ‹ عورشم كلذ لكو هرش عافدتسال وأ « هشير وأ هرعش وأ هدلجب عافټنالل ببس هدیص نألو

 لباقي امو لوألا ىلع بجي ةرشع لباقي اميف رشع ةعست ىلع ةرشع وهو ديصلا ةميق مسقي مث

 . نارح نبا قيرط اذه « يناثلا ىلع ةعست

 امهيلع بجي مئ« هتيانج شرأ امهنم دحاو لك ىلع تبثي هنأ ينزملا لوق وهو : يناثلا

 . فصنو ةسمخ لوألا ىلع بجيف « نيتيانجلا دعب هتميق

 لوألا ىلع بجيف هيلع ىنج موي هتميق فصنو« شرأ فصندحاو لك ىلع : ثلافلاو

 . مهرد فصنب يناثلا ىلع لوألا عجري مث« ةسمحخ يناثلا ىلعو <« فصنو ةسمح

 ‹ هتیانج شرآ فصنو « هتیانج لاح هتمیق فصن امهنم دحاو لک ىلع بجی هنأ : عبارلاو

 . يناثلا ىلع لوألل عوجرلا تبثي الو

 ‹ نيفصن امهنيب هتميق كلذ دعب بجي مث « هتيانج شرأ لوألا ىلع بجي هنأ :سماخلاو

 لوألا ىلع بجيف ديصلا ةميق يف لخدي شرألا نأ : ةريره يبأ نبا لوق وهو : سداسلاو

 ةميق نم مهرد فصن بهذيف « هتايح لاح هتميق فصن يناثلا ىلعو « هتيانج لاح هتميق فصن

 . دصلا

 لاق يأ :ش ( لکؤي ال امو ناویحلا نم همح لکؤي ام دایطصا زوجیو : - هللا همحر- لاق ) :م

 :م ( اوداطصاف متللح اذإول : یلاعتو هناحبس هلوق وهو :ش ( انولت ام قالطإل) م ‹يرودقلا

 . ٤( ةيآلا : ةدئاملا ةروس)

 : برعلا لئاق ي أ :ش ( مهلئاق لاق . محللا لوكأمب صتخي ال ديصلاو ) :م

 ( لاطبألا يديصف تبکر اذإو بلاعلو بنارأ كولملا ديص ) :م

 ( هشیر وآ هرعش وآ هدلجب عافتنالل ببس ) :م همحح لکؤی ال ام دیص يأ :ش ( هدیص نآلو ) :م

 نم هرکذام لک يآ :ش ( عورشم كلذ لكو ‹ هرش عافدتسال وأ ) :م لكؤت ال يتلا رويطلا يف :ش

 . ( باوصلاب ملعأ یلاعتو هناحبس هللاو ) :م اعرش تباث يأ « عورشم عاونألا هذه
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 قافتاب لحيال : لبحلاو ةكبشلاب تام نإ « تامو ديص اهيف عقوف ةلوبحأ بصن : عورف

 لخدو لبحلا ىلع ىمس ول : لاق هنإف - هللا همحر- يرصبلا نسحلا دنع الإ « ملعلا لهأ رثكأ

 . ملعلا لهأ ةماعل فلاخم ذاش لوق اذهو « لحي : هحرجو هيف

 ذاش لوقاذهو « لحي :هحرجواهيلع ىمسو لجنملا لثم ةحراج ةلآ اهيف ناك ول امأ
 نسحلا لاق هبو « دمحأ دنعو اندنعاذهو ةحراج ةلآ اهيف ناك ول امأ . ملعلا لهأ ةماعل فلاخم

 . لحيال : يعفاشلا لاقو : ةداتقو

 دعب هذخآ نم لكو « ديصلا ىلع هدي توبثل هكلم هتكبشب وأ يناثلا كرشب ديص قلعت ولو
 ولو« اهبحاصل وهف عانتمالا ىلع ردقي ال هجو ىلع اهعم فاط وأ ةكبشلا نم ءيش ناك ولو . هدر

 ناسنإ راد يف لخدف هنخثأف اديص ىمر ولاذكو « ةكبشلا بحاص هكل يال عانتمالا ىلع ردق

 ‹ هکلم هنع لزي مل هدیص لسرآ ولو « ناخثإلاب هکلم يمارلا نأل هكليي مل رادلا بحاص هذخأف

 ۰ هسرف وأ هریعب لسرأ ول امك <« دمحأو يعفاشلا لاق هبو

 . ةياور يف دمحأ لاق هبو « هكلم لوزي : هجو يف يعفاشلا لاقو

 لاقو . هنع هكلم لزي مل هريغ جرب ىلإ هنم راطو جرب يفاهلعج وأ ارويط داطصا ولو

 جرب ىلإ داع نإو « هجرب ىلإ لقتنا نمل اكلم راص هثكم لوطب هجربب سن نكي مل نإ :كلام

 . هكلم ىلإ داع لوألا

 ديصلاف : يناشلا يزاب لتقف هنخشي ملو ةليحب هكسمأ وأ اديص ذخأف هيزاب لسرأ ولو

ê ê 
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 نهرلا باتک

 نكمي قحب اًسوبحم ءيشلا لعج : ةعيرشلا يفو . ناك ببس يأب ءيشلا سبح : ةغل نهرلا
 «(۲۸۳:ةيآلا ةرقبلا)( ةضوبقم ناهرف #:ىلاعت هلوقب عورشم وهو .نويدلاك نهرلا نم هؤافيتسا

 ( نهرلا باتك) :م

 : ديصلا باتكو نهرلا باتك نيب ةبسانملا هجو . نهرلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يآ :ش
 . ةمكحو مكحو نكرو ببسو اعرشو ةغل ىنعم هلو . لالا لیصحتل اًببس امهنوك ثیح نم

 سبح ) :م ةغللا ثيح نم يأ :ش ( ةغل نهرلا ) :م :هلوقب فنصملا هركذامف : ةغل هاثعم امأو
 4 ةنيهر تبسك امم سفن لك : ىلاعت هلوق يفامك « بابسألا نم :ش ( ناک ببس ياب ءيشلا
 ‹« اذك نهر نالف : لاقيو . يصاعملا نم تبسك ام لابوب ةسوبحم يآ (۳۸ ةيآلا : رثدملا ةروس)

 نوهر عمجلاو ‹«ردصملاب هتيمست نوهرملا ىنعب ءيجي نهرلاو « هب ذوخأم يآ ةنيهرف «نيهر وأ

 : لاقي « ةغل هانعم وه : ليقو . ماودلاو تابثلا ىلع لدي بيكر تلاو ةيآلا يف امهب ىرتو « ناهرو

 ةتباث يأ ةنهار ةمعنو « دكار يأ نهار ءام

 لعج نهر يأ :ش ( ءيشلا لعج :ةعيرشلا يفو ) :م :هلوقب هركذ امف : ةعيرش هانعم امآو
 حصي نيدلاب حصي امك نهرلا نأل « قحبا هلوقب هديقاغنإ : :ش ( قحب اًسوبحم ) م ء ءيشلا
 :ش ( نهرلا نم ) :م قحا ء ءافيتسا يأ :ش ( هؤافیتسا نکمي ) م المشي قحلار ء اتغيأ بصغلاب
 دودحلا نع نهرلا نعو ءرمحملا ناهترا نع هب زرتحا :ش (نویدلاک) :م نوهرملا نم يآ

 . صاصقلاو

 رر اعر قال رسا د ی ییا یم لمف مابقی دفعا ؛ ةلاوحلاو ةلافكلا
 . نهرلا نيدلا بر ةبلاطم وهف : هببس امأو . دقعب

 هللا ءاش نإ ءيجي امك لوبقلاو باجيإلا : ضعبلادنعو ءاندنع طقف باجيإلا :هنكرامأو
 . یلاعت

 . عيبلاب ةبلاطملا قحو نوهرملا سبح كلم وهف : همكح امأو

 . نيبناجلا نم رظنلا لوصحف : هتمكح امأو

 ( ۲۸۳ ةيآلا : ةرقبلا ةروس) (ةضوبقم ناهرف) ىلاعت هلوقب عورشم) :م نهرلا يأ :ش ( وهو :م



 ىلع دقعنا دقو . هعرد هب هنهرو اًماعط يدوهي نم یرتشا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : يور الو

 ‹ ءافيتسالا بناجل ةقيثو دقع هنألو « عامجإلا كلذ

 نهر عمج وهو «( ةضوبقم ناهرف اًبتاك اودجت ملو رفس ىلع متنك نإو :ىلاعت هلوق :هلوأ :ش
 ءرفسلا يف الإ زوجي ال نهرلا نأ ةيآلارهاظب يرهاظلا دوادو دهاجم قلعت دقو « دبع عمج دابعك

 . همدع دنع دوجولا ىفني طرشلاب قلعتلا نأل

 نهرلا ىلإ نوليي بلاغلا يف مهنأب داتعي ام ركذ لب « ةقيقح طرشلا هب دارملا سيل : اتلق

 ندل نم ثراوتو رفسلا يف نوكي كلذ نأ بلاغلاو . دوهشلا و باتكلاب قثوتلا ناكمإ رذعت دنع

 . ةداعلا ليبس ىلع كلذ نأ ملعف < رفسلاو رضحلا يف ذ هزاوج اذه انموي ىلإ ب هللا لوسر

 « ةقشعتلا هلوقي ال افالخ دقنلاب ءارشلا هنكي ناك نإ ةيسنلاب ءارشلا زاوج : ىلع ليلد هيفو

 . دقنلا ىلع ةردقلا دنع هركي : اولاق مهنإف

 هنأ عم « اًماعط يرتشي مث هعرد عيبي نأب دقنلاب يرتشي نأ ىلع ارداق ناك ی هنإ : انلق

 . ضي عورشمو يأ « يور او نآلا ءيجي ام ىلع هعرد نهر

 هنهرو اًماعط يدوهي نم یرتشا ) :م لب يبنلا يآ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور الو ) م

 : - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع دوسألا نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( هعرد هب

هرو لجأ ىلإ اًماعط يدوهي نم ىرتشا هيب هللا لوسر نأ»
 ةياور يفو . «ديدح نم هل اًعرد هن

 . ماعطلاب يأ (هب هلهروا» :هلوق . ريعش نم اعاص نيڻالث »: يراخبلل

 وأ مهاردلاب يأ : :ةعيرشلا جات لاقو . ةميقلاب يأ : خسنلا ضعب ب يفو : يكاكلا لاق

 ةهارك الو « ةئيسن ءارشلاو عيبلاب ساب ال هنأ :اهدحأ« دئاوف هيفو ماعطلا نمث يه يتلا ريئاندلا

 . نآلا هيف مالكلا رم دقو هيف

 . ةئيسن ءارشلا زوجي الو « ةنادتسالا زاوج : ةيناثلا

 . ةمذلا لهأ عم ةلماعملا زاوج : ةثلاثلا

 هركي ةوق مهل ناك اذإ امآ « ةوق مهل نكي مل اذإ اذه « مهنم حالسلا نهر زاوج : ةعبارلا

 . (يفاكلا» حرش يف يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش ركذ اذك . مهنم عيبلا هركي امك كلذ

 ةمألا يأ :ش ( عامجإلا ) :م اعورشم نهرلا نوك ىلع يأ :ش ( كلذ ىلع دقعنا دقو ) :م

 هب راشأ « نهرلا نألو يأ : ش ( هنألو ) :م اذه انموي ىلإ ریكنریغ نم نهرلا زاوج ىلع تعمتجا

 ءيشلا هب قثوت ام ةقيثولاو ‹« ةقيثو دقع يأ :ش ( ةقي و دقع) :م يلقعلا ليلدلاب هزاوج ىلإ

مأيو هب دكأتي نهرلا قح نأل ةقيث ر دقع هنأ امأ :ش ( ءافیتسالا بنا ) :م هب دکۋيو
 يوقلا نم ن
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 متيو لوبقلاو باجيإلاب دقعني نهرلا : لاق . ةلافكلا يهو « بوجولا فرط يف ةقيثولاب ربتسعيف

 ةبهلاك عربتملاب متيف عربت دقع هنأل ؛ هدرجمب باجيإلا نكرلا : اولاق . ضبقلاب

 . نهارلا توم دعب ءامرغلا رثاس ذخأ نمو ةلطامملا نورهجملاب

 لاومألاب صتخللا وهو ءافيتسالا فرطو « لالا ىلع دري هنألف : ءافيتسالا بناحل امأو

 يذلا :ش ( بوجولا فرط يف ةقيثولاب ربتعيف ) :م كلذك ناك اذإو « اًعورشم نوكي نأ بهوف

 ًالوأ بجي هنأل « ءافيتسالا فرطو بوجولا فرط « نيفرط نيدلا نأ : هريرقتو . مذلاب صتخي

 . كلذ دعب لاملا يفوتست مث ةمذلا يف

 ةقيثولا اذكف «ةزئاج :ش ( ةلافكلا يهو ) :م ةمذلاب صتخي يذلا بوجولا فرطل ةقيثولا مث

 . هيلإ ةليسو بوجولا نم دوصقملا وه ءافيتسالا نأل «ىلوألا قيرطب لب «لاملاب صتخت يتلا

 « كلام لاق هبو :ش ( لوبقلاو باجيإلاب دقعني نهرلا ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف هرکذ ام رهاظو ‹طرش هنإ : مهضعب لاق « لوبقلا يف خياشملا فلتخاو . ةياور يف دمحأو

 . نكر هنآ ىلإ ريشي «طيحملا»

 نم ثنحي ال ىتح نهرلا اذكو « ةراجإب تسيل لوبقلا نودب :ةراجإلا يف نايألا يف لاقو

 امأ طرش لوبقلاو «نكر باجيإلا : مهضعب لاقو .لوبقلا نودب نهري الو رجاؤي ال فلح
 ىلإ راشأ دقف ‹ اًضوبقم الإ نهرلا زوجيال : باتكلا يف دمحم لاقو . موزللا طرش ضبقلا

 . ءاملعلا رثكأ لاق هبو « ةبهلا يف امك موزللا طرش : مالسإلا خيش لاقو .زاوجلا طرش ضبقلا

 باجيإلاب حصي : كلام لاقو . نوهرملا ضبقب نهرلا دقع متي يأ :ش ( ضبقلاب متيو ) :م
 اهنوكب نهرلا فصو # ةضوبقم ناهرف # : ىلاعت هللا لاق : لوقن نحنو . ضبقلا نودب لوبقلاو

 . ثتمع تفصو اذإ ةركنلاو « ةضوبقم

 مالسإلا خيش لاق ام ىلإ هب راشأو «خياشملا ضعب ينعي « خياشملا لاق يأ :ش (اولاق ) :م

 يف اًمزالريصي امنإو «مزال ريغ هنأ الإ « زئاج ضبقلا لبق نهرلا نإ : لاق هنأل ؛ هداز رهاوخ

 باجيإلا نكرلا ) :م ةبهلا يف امك زاوجلا طرش ال موزللا طرش ضبقلا ناكف «ضبقلاب نهارلا قح
 كتنهر : نهارلا لوق : وه باجيإلا «لوبقلا نودب باجيإلا درجم نهرلا نكر ينعي :ش ( هدرجمب

 . تلبق نهترملا لوق وه لوبقلاو . هبشآ امو يلع كل نيدب لاملا اذه

 م نهرلا نأل يأ :ش (هنأل ) :م :هلوقب هللع مث « هانركذ ام هداز رهاوخ نع فنصملا لاقو

 ءائيش نهرلا ىلع ديلا نم نهترملل تبثأ ام ةلباقمب بجوتسي مل نهارلا نأل :ش (عربت دقع)
 ةبهلاك ) :م نوكي كلذك ناك اذإف « عربتملاب نهرلا متيف يأ :ش ( عربتلاب متيف ) :م ًاعربت ناكف
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 مزلي :-هللا همحر - كلام لاقو . ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام لع موزللا طرش ضبقلاو « ةقدصلاو

 . ةلافكلا هبشأف ةقيثو دقع هنألو « عيبلاك راصف « نيبناحجلا نم لام اب صتخي هنأل ؛ دقعلا سفنب

 رمألا هب داري ءازحلا لحم ىف ءافلا فرحب نورقملا ردصملاو هانولت ام انلو

 طرش ضبقلاو ) :م زاوجلا طرش ال موزللا طرش امهيف ضبقلاف « عربت دقع امهنأل :ش ( ةقدصلاو

 الو ءازئاج ضبقلا لبق نهرلا نوكيف ‹ضبقلاب متيو : يرودقلا لوقل ريسفت هنأك :ش ( موزللا

 . ضبقلاب الإ مزلي

 الإ نهرلا زوجي ال :دمحم لاق . بتكلا ةماع ةياورل فلاخم فنصملا هركذ يذلا اذهو

 يف يواحطلا لاقو . ضوبقم ريغ نهرلا زوجيالل : «يفاكلا» يف ديهشلا مكاحلا لاقو « اًصضوبقم

 . اًزرحم اعرفم ًاضوبقم الإ نهرلا زوجي الو : (ه رصتخم))

 سفن) :م نهرلا يأ :ش ( مزلي : - هللا همحر - كلام لاقو . ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع ) :م

 ( نيبناجلا نم لاملاب صتخي ) :م نهرلا نأل يأ :ش (هنأل ) :م ضبقلا طرش نودب ينعي :ش ( دقعلا

 دقع هنألو ) :م . دقعلا سفنب مزلي هنأب :ش ( عيبلاك راصف ) :م نهترملاو نهارلا بناج نم يأ :ش

 . ضبقلا طارتشا مدع يف :ش ( ةلافكلا هبشأف ةقيثو

 فرحب نورقملا ردصملاو ) :م ( ةضوبقم ناهرف * : ىلاعت هلوق هب دارأ :ش ( هانولت ام انلو ) :م

 يف امك :ش ( رمألا هب داري ءازحجلا لحم يف ) :م اردصم هلعج هناف ‹ ناهر ظفل هب دار :ش ( ءافلا

 هنوک كرت نكل «اونهرا يأ ( ناهرف اًجتاك اودجت ملو رفس ىلع متنك نإو # : ملعأ هللاو هريدقت
 ‹ عامجإلاب نئادلا ىلع هلوبق الو نويدملا ىلع نهرلا بجي مل ثيح « كلذ قح يف هب ًالومعم

 < لثمب الشم ةطنحلاب ةطنحلا» : لب هلوق يفامك ضبقلا وهو هطرش يف لمعي نأ بجوف

 وهو هطرش ىلإ قيرطب حابم عيبلا نأل ؛ عيبلا سفن يف رمألا لمعي ملف « اوفقي يأ «بصنلاب

 : هوجو نم رظن هیفو اذه اذکف ءابرلا لاومأ ىف ةلثامملا

 لعنلاك نهر عمج ناهرلا : تاغللا بتك يف نأل ؛ اردصم ناهرلا ةيمست يف : لوألا

 . ثينأتلاب ةضوبقم هلوق كلذ ىلع هلديو «لاعنلاو

 ىلإ ال نهرلا ىلإ فرصيف « عامجإلا ةنيرقب ةحابإلل رمألا نوكي نأ زوجي هنأ : يناثلا
 . ضبقلا

 ‹رفسلا يف نوكي اغإ نهرلا نأ ىلع لدي اهرهاظ نأل ؛ رهاظلا ةكورتم ةيآلا نأ : ثلاثلاو

 . ةجح حلصي ال رهاظلا كورتمو ‹ كلذ كرت دقو ‹كاحضلاو «دهاجمو «دواد هب لاق امک
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 دبالف ‹ هيلع ربجي ال اذهلو « اًئيش نهترملا ىلع هتلباقب بجوتسي ال نهارلا نأ امل عربت دقع هنألو

 ضبق هنأل ؛ ةياورلا رهاظ يف ةيلختلاب هيف ىفتكي مث ضبقلاب كلذو « ةيصولا يف امك هئاضمإ نم
 لوقنملا يف تبثي ال هنأ :-هللا همحر- فسوي يبأ نعو « عيبلا ضبق هبشأف عورشم دقع مکحب

 ؛ ءارشلا فالخب . بصغلا ةلزنمب ءادتبا نامضلأ بجوم ضيق هنأل ؛ لقنلاب الإ

 بارضلاك اردصم نوكي نأ زوجي ناهرلا نأب : «ةيريهظلا دئاوفلا» يف لوألا نع باجأف
 . ةحصلا ليوأتب بوصلا ثنؤي امك ةعلسلا هليوأتب ةضوبقملا ثينأتو «لاعفلاو

 . ظفللا اذه لامعتسا لاح نكي مل عامجإللاو . ةنيرقب هل عضو ام ريغ يف لمعتسملا ظفللا وه

 كورتم ةلوألا صوصنلا نأل ؛ةجحب سيل ليلدب رهاظلا كورتم نأ ملسن ال انأب ثلاشلا نعو

 . لئالدلا ةماع ىهو رهاظلا

 نأ ال عربت دقع ) :م ضبقلا طارتشا ىلع لوقعم ليلد اذهو نهرلا نألو يأ :ش (هنألو ) :م

 ال) :م عربت دقع نهرلا نوك لجألو يأ :ش ( اذهلو « ًائيش نهترملا ىلع هتلباقب بجوتسي ال نهارلا

 ‹ نهرلا ذافنإ يأ :ش ( هئاضمإ نم دبالف ) :م نهرلا ىلع يأ :ش ( هيلع ) :م نهارلا يأ :ش ( ربجي

 اهنأل :ش ( ةيصولا يف امك ) :م ءاضمإلا نم قاقحتسالا توبثل دبال ينعي « ضبقلاب هؤاضمإف

 كلذو) :م ةلالد وأ اًحيرص اهنع عجري ال نأب هؤاضمإ نكلو « ءاضمإلاب الا قحتسيال عربت دقع

 (ةيلختلاب) :م ضبقلا يف يأ :ش ( هيف يفتكي مث ) :م ضبقلاب نهرلا يف ءاضمإلاب يأ :ش ( ضیقلاب

 ‹ اضباق ربتعي نوهرملاو نهترملا نيب ىلخ اذإ نهارلا نأ ينعي ٠ ضبقلا نع عناوملا عفر ىلعو :ش
 ( ةياورلا رهاظ يف ) :م كلامو « يعفاشلا لاق هبو « يرتشملاو عيبلا يف كلذ لثم عئابلا لعف اذإ امك

 . نآلا ءيجي ام ىلع رخآ ءيش طارتشا فسوي يب نع یور هنأل هب دیق :ش

 دقع مكح يأ :ش ( عورشم دقع مكحب ضبق ) :م نهرلا ضبقلا نأل يأ :ش (هنأل ) :م

 ال هنإف ‹ دسافلا عيبلا يف ضوبقملا نع ازارتحا ؟عورشم» هلوق : ةعيرشلا جات لاقو . عورشم

 . هيشأف) :م « قئاللا وه هضقن يف يعسلا نوكيف « مادعإلا بجاو دسافلا نأل « ةيلختلاب هيف يفتكي

 . ةيلختلاب هيف يفتكي ثيح :ش ( عيبملا ضبق

 ( ءادتبا نامضلا بجوم ضبق ) :م ضبقلا اذه نأل يآ :ش ( هنأل ) :م دمحأ لاق هبو «هدؤاد ىلإ :ش

 ( بصغلا ةلزنمب ) :م نهرلا ضبق ناكف « دقعلا لبق اًتومضم نوكي ال نأ نامضلا ءادتباب دارأ :ش
 . اذهاذكف « ةيلختلاب تبثي الو « نامضلل لقنلا طرتشي :بصخلا يفو :ش

 لقان ءارشلا يف ضبقلا نأب رهاظلا هجو سايق نع باوج :ش ( ءارشلا فالخب ) :م
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 اذإو : لاق . حصأ لوألاو « ءادتبا بجومب سيلو ‹ يرتشملا ىلإ عئابلا نم نامضلل لقان هنأل

 مل امو دقعلا مزلف ‹ هلامكب ضبقلا دوجول هيف دقعلا مت . اريمتم اًغرفم ازوحم نهترملا هضبق

 ذإ ضبقلاب موزللا نأ انركذ ال نهرلا نع عجز ءاش نإو هملس ءاش نإ رايخلاب نهارلاف هضبقي

 همحر- يعفاشلا لاقو . هنامض يف لخد هضبقف هيلإ هملس اذإو : لاق . هلبق لصحي ال دوصقملا

 ‹ هکالهب نيدلا نم ءيش طقسي الو هدي يف ةنامآ وه : -هللا

 ىلإ عئابلا نم نامضلل لقان ) :م ءارشلا يف ضبقلا نأ يآ :ش ( هنأل ) :م هلوق ىنعم وهو «نامضلل

 ‹ نمشلاب عئابلا ىلع اًتومضم يرتشملا ىلإ ميلستلا لبق دقعلا دعب ميبلا نوكي :ش ( يرتشملا

 . هيلإ هنم نامضلا لقتني هيلإ ميلستلابو

 جات لاقو . رمألا ءادتبا يف نامضلل بجو دقعلا سيلو يأ :ش ( ءادتبا بجومب سيلو ) :م

 نكمتلا نإف < هماقم ضبقلا نم نكمتلا موقي ال ينعي ‹ ءادتبا بجومب سيلا : هلوق : ةعيرشلا

 دجوي مل ام « هيلع اًتومضم نوهرملا لعجي الف « ءادتبا نامضلل اًببس دمعتي مل ضبقلا نم

 نودب ةيلختلا درجمب ضبقلا توبث وهو « ةياورلا رهاظ يأ :ش ( حصأ لوألاو ) :م ةقيقح ضبقلا

 تبثي ءافيتسالا ديل بجوملا ضبقلاف ةيلختلاب تبثي ءافيتسالا ةقيقح نأل < حصأ لقنلا طارتشا

 . ةيلختلاب

 نهر نع هب زرتحا :ش ( ازوحم نهترملا هضبق اذإو ) :م : يرودقلا لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 زرتحا :ش ( اًعرفم) :م زرحي مل نهترملا نأل « ضرألا يف عرزلا نهر نعو لخنلا ىلع رمفلا

 هيلع عقي مل امع عزني مل نوهرملا نأل « عرزلا نود ضرألا نهرو « رمثلا نود لخنلا نهر نع

 رادلا فصن نهرك عاشملا نهر نع هب زرتحا :ش ( ؟ريمتم ) :م هريغب لوغشم وه لب «نهرلا دقع

 ء هلامكب ضبقلا دوجول ) :م نوهرملا يف نهرلا دقع مت يأ :ش ( هيف دقعلا مت ) :م بوثلا وأ دبعلا وأ

 ءاش نإو ) :م نهترملا ىلإ نهارلا يأ :ش ( هملس ءاش نإ رایخلاب نهارلاف هضبقي مل امو « دقعلا مزلف

 م نهرلا موزل يأ :ش ( موزللا نآ انركذ ال ) :م ضبقلا لبق مزلي ال نهرلا نأل :ش ( نهرلا نع عجر

 لصحي ال ):م ىنعم ا اذهو « ءافيتسالا ةهجب سبحلاو دي كلم نهرلا نم :ش ( دوصقملا ذإ ضبقلاب)

 . ضبقلا لبق يأ :ش (هلبق
 ىلإ نهرلا نهارلا ملس اذإف يآ :ش ( هيلإ هملس اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لاقو ) :م ‹ يتأت نامضلا ةيفيكو :ش ( هنامض يف لخد ) :م نهترملا يأ :ش ( هضبقف) :م نهترملا

 دمحأ لاق هبو :ش ( هکالهب نيدلا نم ءيش طقسي الو هدي يف ةنامأ وه:-هللا همحر- يعفاشلا

 . رهاظلا باحصأو

 عج ري ىتح نهارلا ىلع هنامضف : قيرحلاو توملاك رهاظ رمأب هفلت ناك نإ : كلام لاقو
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 : لاق .( همرغ هيلعو همنغ هبحاصل » اًلالث اهلاق «نهرلا قلغي ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 نيدلا طقسي ال هكالهبف ‹ نيدلاب ةقيثو نهرلا نألو . نيدلاب اًتومضم ريصي ال هانعمو

 ةالصلا هيلع هلوقل ) :م لبقي مل اهوحنو بايثلا يف امك يفخ رمأب هفلت ىعدا نإو « هقحب نهترما

 ( «همرغ هيلعو همنغ هبحاصلا « اًلالث اهلاق « نهرلا قلغي ال» ) :م : ب يبنلالوقل يأ :ش ( مالسلاو
 ةنييع نب نايفس نع « هكردتسم » يف مكاحلاو « هحيحص » يف نابح نبا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش

 لاق : لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع دعس نب دايز نع
 اهلاق » : باتكلا يف هلوقو « ' همرغ هيلعو همنغ هل « هنهر نمت نهرلا قلغي ال» : لل هللا لوسر

 اذه : دواد وبآ لاق ‹ «همرغ هیلعو همنغ هل :هلوقو « ثيدحلا قرط نم ءيش يف هدجأ مل ٤ اًئالث

 . حيحصلا وه اذهو : لاق ‹ يرهزلا نع هلقن ديعس مالك نم

 ال ) :م (نهرلا قلغيال»: لَ هلوق ىنعم يأ :ش ( هانعمو ) :م يعفاشلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ همنغ هبحاصل :هلوق ليلدب نيدلا ببسب . اًنومضم ريصي ال يأ :ش ( نيدلاب اًتومضم ريصي

 همنغ هبحاصلنإو « نيدلاب عقي ال نهرلا نأ كلذب تبث :لاقو . همرغ هيلعو نهارلل دئاوزلاو

 : - هللا همحر- يواحطلا لاقو « نهرلا عايض دعب نيدلا مرغ وهو « همرغ هيلعو هتمالس وهو

 اوبهذ : يواحطلا لاقو . مهدنع هل هجو ال هنأ اومعز نإو « اًعيمج ملعلا لهأ هركنأ ليوأت اذهو

 هيلعو همنغ هل: - ادمحمو فسوي ابأو ةفينح ابأ نأ ينعي - بيسملا نب ديعس لوق ريسفت يف
 « صقنلا كلذ نهارلا مرغ نيدلا نع صقن هيف نمشب نهرلا عيب اذإ عيبلا يف كلذ نأ ىلإ ٠ «همرغ
 همنغ رهو لضفلا كلذ نهارلا ذخآ نيدلا نع لضفب عنيب نإو . ثيدحلا يف روكذملا همرغ وهو

 . ثيدحلا يف روكذملا

 فوصلا نم هدئاوز هل نأ :امهدحأ « ناليوأت هل فالخلا ةقيرط يف انباحصأ ضعب لاقو

 ديرآاذإاذهو « عيبلا دنع هناصقن هيلعو هنمث ةدايز هل نأ : يناشلاو . هصقن هيلعو « نبللاو

 ‹ هيلع همرغ هدنع نهر نوكت هدئاوز نأ ینعي « هل همنغف نهترملا دير نإف « نهارلا بحاصلاب

 ٠ . هنيد طقس نهرلا كله اذإ ينعي

 ( هكالهبف ) :م هتنايصل نيدلاب ةقيثو عرش نهرلا نألو يأ :نش ( نيدلاب ةقيثو نهرلا نألو ) :م
 داع هكالهب نيدلا كله ولف « نايصلا داضي هنأل :ش ( نيدلا طقسي ال ) :منهرلا كالهبف يأ :ش

 نع( عويبلا باتك يف « كردتسملا » يف مكاحلا هاورو « )١١١١( «نآمظلا دراوم» يف هدروأ : حيحص (1)

 ثيدح اذه : مكاحلا لاقو« اًعوفرم . . ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع دعس نب دايز

 نب كلام ةياورلا هذه ىلع دعس نب دايز عبات دقو « يرهزلا باحصآ ىلع هيف فالتخال هاجرخي ملو حيحص

 لاقو . دشار نب رمعمو « يديبزلا ديلولا نب دمحمو ينارحلا دواد يب نب ناميلسو « بئذ يبآ نباو ٠ سنآ

 . لصتم نسح دانسإ اذه : ينطقرادلا
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 ام داضي كالهلاب طوقسلاو ةنايصلا ىنعم دادزي ةقيثولا دعب نأل اذهو « كصلا كالهب ؟رابصتعا

 ةالصلا هيلع- يبنلا لوق انلو ‹ ةنايصلا دض وهو ‹ كالهلا ضرعب ريصي هب قحل اذإ دقعلا هاضتقا

 . كقح بهذ» : هدنع نهرلا سرف قفن امدعب نهترملل- مالسلاو

 وهو ‹ كصلا كله اذإ ينعي :ش ( كصلا كالهب ارابتعا ) :م ءيجي ام ىلع ضقنلاب هعوضوم ىلع

 . هيلع سايق نهرلا كله اذإاذكف « نيدلا طقسي ال كله اذإف « هريغو لاملاب رارقإلا باتك

 :ش ( كالهلاب طوقسلاو ةنايصلا ينعم دادزي ةقيثولا دعب نآل ) :م هلبق امل حاضيإ :ش ( اذهو ) :م

 :ش ( هب قحٰل اذإ ) :م نهرلا دقع يأ :ش ( دقعلا هاضتقا ام داضي) :م نهرلا كالهب نيدلا طقس يأ

 ضرعب هنوك يأ :ش ( وهو كالهلا ضرعب ريصي ) :م نهرلا ببسب نيدلا يأ « قحلا نأل يأ

 يف ضبقلاو نهترملا دي يف ةنامأ نيدلا ردق ىلع داز ام نأ ا را رخ ام الما

 . ضعبلا نود ضعبلا يف ضبقلا اذهب نامضلا مكح تبثي نأ زوجي الف « دحاو لكلا

 قفن امدعب نهترملل ) :م : ايي يبنلا هلوق يأ :ش (مالسلاو ةداصلا يلع ينلا لوق انفو (:م

 كرابملا نبا نع« هليسارم» يف دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( «كقح بهذ» : هدنع نهرلا سرف

 لاقف « هدي يف قفنف اًسرف لجرل نهر الجر نأ ثدحی ءاطع تعمس : لاق تباث نب بعصم نع

 . فيعض لسرم وه : « هماكحآ» يف حلا دبع لاقو « كقح بهذ : نهترملل ةي هللا لوسر

 ‹ طلغلا ريثك « فيعض ريبزلا نب هللا دبع نب تباث نب بعصمو : ٠ هباتك » يف ناطقلا نبا لاقو

 . اًقودص ناک نإو

 دي يف سرفلا تامف اًسرف نهترا الجر نأ : هظفلو « دانسإلااذهب اًضيأ يواحطلا هوارو

 هللا لوسر لوق نماذه لدف : يواحطلا لاق مث «« كقح بهذ : يب هللا لوسر لاقف « نهترملا

 . نهرلا عايضب نيدلا نالطب ىلع الب

 - يعفاشلل باطخلاو عطقنم اًضيأ هتلوان يذلاو : هل ليق « عطقنم اذه : ليف نإف: لاقو

 : يواحطلا لاقو . كيلع انل ةجح اًضيأ عطقنملاو انيلع كل ةجح عطقنملا ناك نإف - هللا همحر

 موقي ديعس عطقنمو « بيسملا نب ديعس نع هنأل « اًعطقنم ناك نإو هتلبق اغإ : لاق نإف اًضيأ

 . هماقم

 ةملس يبآ لثم ةنيدملا لهأ نم هلم عنمتو اذهب اديعس صخت نأ كل لعج نمو : هل ليق

 يعخنلا ميهاربإو يبعشلاو « ةنيدملا لهآ نم مهلاثمأو راسي نب ناميلسو ةورعو ملاسو مساقلاو

 يف ناك نم كلذكو «ةرصبلا لهأ نم امهلاثمأو نيريس نباو نسحلاو ةفوكلا لهأ نم امهلاثمأو

 لثم نيعباتلا نم ىلوألا ةقبطلا نم مهقوف ناك نمو راصمألا ءاهقف رئاس نم انركذ نم رصع

 نب ديعس يف اًقلطم كل اذه ناك سيل ؛ حيرشو ةديبعو ليبحرش نب ورمعو دوسألاو ةمقلع
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 ةميق تهبتشا اذإ : اولاق ام ىلع هانعم « هيف اب وهف نهرلا يمع اذإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 ‹ كله امدعب نهرلا

 ‹ هلثم نم عون كنإف كلذ نم اعونم كريغ ناك نإو « انركذ نميف كريغل قلطي هنإف « بيسللا

 . ميكحتلاب هللا نيد يف مكحي نأ دحأل سيلو مكح اذه نأل

 ( هيف ابوهف نهرلا يمع اذإ» ) :م : الب يبنلا لوقو يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ) :م

 نب ةورعو بيسملا نب ديعس نع لاق هنإف « كلذك سيل هظفل نكلو «يواحطلا هاور اذه :ش

 ةخيشم نب هللا ديبعو ديز نب ةجراخو نمحرلا دبع نب ركب يبأو دمحم نب مساقلاو ريبزلا

 . هتميق تيمسو كله اذإ هيف اب نهارلا : اولاق مهنأ اعوفرمو اًقوقوم

 يف ينطقرادلا هاور دقف : ادنسم امأ « ًالسرمو ادنسم يوراذه : ثيداحألا جرخم لاقو

 نب ماش نع حور نب عرکلا دمع انثدح بلاغ نب دمحآ انثدح دلخم نب دمحم اندح ٤ هننس»

 دواد وبأ هاورف : ًالسرم امأو . “هيف اب نهرلا » : لاق ايب ىبنلا نع سنأ نع ديمح نع دايز

 يا نع ءاطع نع يعازرألااتئدح ديلولاائادح يلمرلا ليهس نب يلع انئدح ٤ هليسارم * يف

 تبثي ال سنأ نع ديمح ثيدح : ينطقرادلا لاق : جرخملا لاق مث “"“ هيف اب نهرلا » : لاق ةا

 باذک ناک ل م رهو ۽ باغ نی احم نی مح: يزوجلا نبا لاقو « ءافعض مهيفو

 لاقو . لوهجم يزارلا متاح وب لاقو « ينطقرادلا هفعض حور نبا مركلا دبعو . ثيدحلا عضي

 . ثيدحلا كورتم : يئاسنلا لاقو . ءيشب سيل : دايز نب ماشه : نيعم نب یحی

 . ناطقلا نبا لاق اذك ‹ حيحص دواد يبأ لسرم : تلق

 حرشب ءاملعلا يأ :ش (اولاق ام ىلع) : م هيف اب وهف )هلوق ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م

 تناك امك يردأ ال :نهارلا لاق اذإ ينعي ؛ش ( كله امدعب نعرا ةيق تهيشا اإ) :, ثيداحألا

 .هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع ليوأتلا اذه يكح « هيف اب نهرلا نوكي كلذك نهترملاو هتميق

 زاجم ربخ يأ « ربخلا هيلع يمع « هيف اب وهف نهرلا يمع اذإ : هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 هنأ هيف امب وهو» :هلوقو . هيف نوكي ةميقلا هابتشا نأل « كالهلا هب ديرأ هنأكف « ‹ رصبلا ىمع نع

 مهلک انخیش نيبو هنیب نمو «دیمح نع تبثی ال اذه : لاقو ۰ ۲/۲) عويبلا باتك يف ينطقرادلا هاور (۱)

 مث « هوحن اعوفرم . . سن نع ةداتق نع ةملس نب دامح انث ةيمأ يبأ نب ليعامسإ نع هجرخأو . ءافعض

 . ثيدحلا عضياذه ليعامسإو ةداتقو دامح« ‹ لطاب اذهو : لاق

 . حيحص لسرم : ناطقلا نبا لاق (۲)

 هحيرصتب رتغا هلعل وأ ةيوستلا سيلدت وهو ديلولا سيلدت ناطقلا نبا ىلع ىفحخ هلعلف حيحصب سيل لب : تلق

 . ملعأ هللاو « ءاطعو يعازوألا نيب ةنعنعلل هبتني ملو يعازوألا نم عامسلاب
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 هتيفيك يف مهفالتخا عم نومضم نهرلا نأ ىلع -مهنع هللا يضر- نيعباتلاو ةباحصلا عامجإو

 اولاق ام ىلع «نهرلا قلغي ال» :- مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقب دارملاو « هل قرخ ةنامألاب لوقلاف

 ‹ فلسلا نع يخركلا ركذ اذك « هل اكو لمم ريصي ناب يلكلا سابتحالا

 ةلباقملل ءابلاو «ثيدحلاو هقفلا ةمثأ نم لقنلاب ةميقلا وأ نيدلا وهو « هيف اب نومضم كاله
 . ةضواعملاو

 نع دري مل هنأل :ش ( نومضم نهرلا نأ ىلع -مهنع هللا يضر -نيعباتلاو ةباحصلا عامجإو ) :م

 رادقم يف نومضم هنأ ىلعاوقفتا مه لب« نومضم ريغ نيدلا رادقم يف نهرلا نأ مهنم دحآ

 ةيفيك يف الإ مهفالتخا سيل ينعي « نامضلا ةيفيك يف يأ :ش ( هتيفيك يف مهفالتخا عم) :م نيدلا

 . ةميقلاب نومضم : -امهنع ىلاعت هللا يضر- يلعو ركب وبآ لاقف « نامضلا

 لوق وهو ‹نيدلاب نومضم وه : -امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا لاقو . نيدلا نمو

 . ترثک وآ هتمیق تلق ‹« حیرش

 الإ ‹ عبار لوق سيل هنأ ىلع مهنم عامجإ كلذ ىلع مهفالتخاو « نوعباتلا فلتخا اذكهو

 . « طوسبملا» يف اذك « عامجإلل اقرخ نوكيف « ةنامأ هنآ اعبار لوق ثدحآ يعفاشلا نأ

 نهرلا نآب يعفاشلا لوقف يأ :ش ( هل قرخ ةنامألاب لوقلاف ) :م : هلوقب فنصملا هيلإ راشأو

 يذلا ثيدحلا نع باوج اذه :ش ( -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقب دارملاو ) :م عامجإلل قرخ ةنامأ

 :ش ( اولاق ام ىلع «نهرلا قلغيال» ) :م ايي يبنلا لوقب دارملا يآ « - هللا همحر- يعفاشلا هب جتحأ

 ‹ نهترملل يآ :ش ( هلاكولم ريصي ناب يلكلا سابتحالا) :م راثآلاو ثيداحألا حرش يأ

 « ركذاذك يأ :ش ( ركذ اذك ) :م هلًاکلم هتوريص دعب هکاکتفال نکي ال نأ يلكلا سابتحالاو

 : اولاق مهنآ امهريغو ميهاربإو سواط لثم :ش ( فلسلا نع يخركلا ) :م روكذملا ثيدحلا ينعي

 نوكيف « نهترملل اكلم ريصي نأب هكاكف نكي ال ًاسابتحا نهترملا دنع نهرلا سبحي ال هب دارملا نإ
 . ةيلهاحلا ىف ا ًايفن كلذ

 ريغ نع هريسفت ءاج دق « نهرلا قلغي ال: هلوق : يورهلا مالس نب مساقلا ديبع وب لاقو

 ذحخأو انهر لجر ىلإ عفد لجر يف ميهاربإ نع ةريغم نع ريرج انثدح : لاق ‹ ءاهقفلا نم دحاو

 ل: ميهاربإ لاقف « كقحب كل نهرلاف الإو اذكو اذك ىلإ كقحب كتئج نإ : لاف مهارد هنم

 . ةلأسملل ًاباوج هلعجف : ديبع وبأ لاقف « نهرلا قلغي

 يفو « سوواط نع ورمع نع ةنييع نبا نع كلذ « ىنعملا اذه وحن سواط نع يور دقو

 ليعافأ نم ناكو ‹ هصيلخت ىلع ردقي ال نهترملا دي يف يقب اذإ اًقولغ نهرلا قلغ : لاقي «قئافلا»
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 ¢ دادلا سبحلا نع ءىبني نهرلا نأل ‹ سبحلاو ديلا كلم وهو ءافيتسالا دي نهترملل تباثلا نألو

 : مهلئاق لاقو « (۳۸ ةيآلا : رثدملا) € ةنيهر تبسك اب سفن لك # : ىلاعت هللا لاق

 ‹ هيلإ ةلصوم نوكت نآ وهو

 . نهرلا نهترملا كلم تقؤملا تقولا يف هيلع ام دؤي مل اذإ نهارلا نأ ةيلهاجلا

 دي ) :م نهترملل تباثلا هريرقتو بولطملا ىلع يلقع ليل د :ش ( نهترملل تباثلا نألو ) :م

 ‹ سبحلاو ديلا كلم ) :م ءافيتسالا دي يأ :ش ( وهو ) :م نهرلا نم هقح ءافيتسا يأ :ش ( ءافيتسالا

 ةيآلا :رثدملا ةروس) ( ةنيهر تبسك اب سفن لك: ىلاعت هللا لاق « مئادلا سبحلا نع ئبني نهرلا نأل

 . يصاعملا نم تبستكا ام لابوب ةسوبحم يأ :ش (۸

 ...ll ] ريهز وه لئاقلا :ش ( مهلئاق لاقو ) :م

 ...Sl ] ملعأ هللاو « خسنلا رثكأ يف ضايبلا دجو اًضيأ انه

 : ةأرما ركذت

 ( اقلغ دق نهرلا ىسمأف عادولا موي هل كاکف ال نهرب كتقرافو ) :م

 هكاكف نكي ال هجو ىلع اهدنع هبلق سبحأو « عادولا موي ةليلق ةسوبحملا تنهترا يأ :ش

 . ؟ نهرلا ظفل نم ال «هل كاكف ال» : هلوق نم مزل امنإ موادلا : ليق نإف

 اًبجوم نكي مل ولذإ « ماردلا نع بني هنآ ىلع لد كاكفإلا يقبف دبأتو مادام هنأب : بيجأو

 ىلع لدت ةغللا نأ تبثف « هبجوي ام تابثإب تبثی ماودلا ناک لب « هضرتعی ام يفني ماد امل كلذل

 . مئادلا سبحلا نع نهرلا تابثإ
 ةيعرشلا ماكحألا يأ :ش ( ءابنألا قفو ىلع ظافلآلا ىلع فطعنت ةيعرشلا ماكحألاو ) :م

 ىلع لدت « ةيوغللا هتقيقح ةقباطم ىلع عرشلا دورو لصألا يأ « ةيوخللا ظافلألا ىلع بحسنت

 الإ نوكي الاذو ديلاو سبحلا كلب نوكي ان إ اذو « اًمئاد نيدلاب سبحلا بجوي نهرلا نأ

 . نامضلاب

 نهرلا نوك يأ :ش ( وهو ) :م نيدلا ءافيتسا يآ :ش ( ءافيتسالا بناجل ةقيثو نهرلا نألو ) :م
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 نوكيلو« نهرلا نهترملا دوحج ةفاخم دوحجلا نم نمألا عقيل سبحلاو ديلا كلمب هل تباث كلذو

 تبثي كلذك ناك اذإو . هرجضل وأ هتجاحل نيدلا ءاضق ىلإ عراستيف هب عافتنالا نع ارجاع

 ؛ مايقلا ةلاح فالخب « ابرلا ىلإ يدؤي اًيناث هافوتسا ولف ‹ كالهلاب ررقت دقو هجو نم ءافيتسالا

 ؛ هنودب ىقابلا ءافيتسا ىلإ هجو الو « رركتي الف ‹ نهارلا ىلع درلاب ءافيتسالا اذه ضقني هنأل

 ۰ . ةيلام لاب عقي ءافيتسالاو روصتي ال هنأل

 4 :ش ( كلذو)

 ىضفي سبح ا نأ : هانعم :ش ( نهرلا ن نهترملا دوحج ةفاخم ) :م نئادلا دوحج نع نمألا عقيل

 ا نهترملا دحجي نأ نيدلا دحج نإ ىشخي نهارلا نأل « قحل ا ءادآ

 . رثكألا صلخيل لقألا ءافيإ ىلإ جاتحيف « نيدلا نم رثكأ نوكت

 م مئادلا سبحلا رابتعاب :ش ( هب عافتنالا نع ارجاع ) :م نهارلا يآ :ش ( نوكيلو ) :م

 ناك اذإو ) :م ةبلاطملا نع :ش ( هرجضل وأ ) :م نيعلا ىلإ :ش ( هتجاحل نيدلا ءاضق ىلإ عراستيف)

 نأل :ش ( هجو نم ءافیتسالا تبثي تبثي ) :م سبح لاوديلا ىلع لدي نهرلا يأ «تبث اذإو يأ :ش ( كلذك

 ررقت دقو يآ :ش ( كالهلاب ررقت دقو ) :م هضعب لصح دقو ةبقرلاو ديلاب نوكي اغنإ ءافيتسالا

 ىلإ يدؤي ) :م اًيناث هنيد نهترملا ىفوتسا ولف يأ :ش ( اناث هافوتسا ولف ) :م نهرلا كالهب ءافيتسالا

 نيترم هقح ذخأ نوكي هنأل « زوجي الف : :ش (ابرلا

 ىا يدزلا راركتلا ىلإ يدؤيال ثيح ء نهرلا ايق ةلاح يآ :ش ( مالا لاح فالحب ) م

 يأ :ش ( رركتي الف نهارلا ىلع ) :م نيعلا درب يأ :ش ( درلاب ءافيتسالا اذه ضقني هنأل ) :م ابرلا

 : لاقي نا رهو « یر دقت لش إنا الم :ش ( يقابلا ءافيتسا ىلإ هجو الو ) :م ءافيتسألا

 . ادي ال ةبقر يفوتسي نأ وهو « ابرلا ىلإ يدؤي ال هجو ىلع ديلا نهترملا يفوتسي

 كلم نودب يأ :ش ( هنودب ) :م ةبقرلا كلم وهو يقابلا ءافيتسا ىلإ هجو الو : هلوقب باجأف

 . لاحم هنأل

 ءافيتسالا رركتي مل هنأل ءابرلا مزلي ال : نيدلا ءادأب نهارلا بلوطو ءافيتسالا نكي مل اذإف

 نيعب ناكل نيدلاب ءافيتسا نهرلاب ناك ول : لاقي امع باوج اذه :ش ( ةيلالاب عقي ءافيتسالاو ) :م

 نم الإ نوكي ال نيدلا ءافيتساو نيدلا سنج نم سيل نهرلا نأل ؛ لوألل هجو ال لدبلا وأ نيدلا

 ريغ اهب لالدتسالل زئاج ملسلاو فرصلا لدبب نهرلا نأل « اًضيأ يناثلل هجو الو « هسنج

 . زئاج
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 ضبق اذكو « هتامن دعب هنفكو هتايح يف نهارلا ىلع نوهرملا ةقفن تناك ىتح ةنامأف نيعلا امأ

 ‹ نامض ضبق نع بونت الف ةنامأ نيعلا نأل ؛ نهترملا هارتشا اذإ ءارشلا ضبق نع بوني ال نهرلا

 امك هتارورض نم ةمذلا غارف ناك نإو . ةنايصلا ققحي اذهو « ءافيتسالا دي توبث دقعلا بجومو

 تابلاب هنیدب اًسبتحم نهرلا ةروريص نهرلا مكح اندنع نأ : لصاحلاف . ةلاوحلا يف

 . (نيدلا سنج نم سيل : هلوقو « لوألا راتخن انآ : باوحلا ريرقتو

 . ملسم لوألاو « ةيلاملا وأ ةروصلا ثيح نم هسنج نم سيل :انلق

 م :هلوق ینعم وهو« ةنامأ ةروصلا ثيح نم وه لب « ةروصلا ثيح نم ءافيتسالا سيلو

 نأ : اذه حاضيإ :ش ( هتام دعب هنفكو هتايح يف نهارلا ىلع نوهرملا ةقفن تناك ىتح ةنامأف نيعلا امأ )

 يف مهاردلا نم هقح ىفوأ ناك ولف « سيكلاك نيعلا تناكف « ةيلاملا ةغيص رابتعاب ةتباث ةسناجلا

 نومضم ةيلاملا ةفص نم نيعلا يف ام انهه اذكف « سيكلا نود نومضم سيكلا يف ام نوكي سيكلا

 . هيلع اهتقفن ىتح نهارلا كلم اهنأل « ةنامأ اهنإف « نيعلا نود

 نأل ‹ نهترملا ) :م نهرلا يأ :ش ( هارتشا اذإ ءارشلا ضبق نع بوني ال نهرلا ضبق اذكو ) :م

 سنج نم هنإف « عونمم يناثلاو ‹ سكعلا فالخب :ش ( نامض ضبق نع بونت الف ةنامأ نيعلا

 لاقامع باوجاذه :ش ( ءافيتسالا دي توبث ذقعلا بجومو ) :م اهب عقي ءافيتسالاو ةيلام نيدلا

 . ةنايصلاو < ًضيأ كالهلاب طرشلاو نيدلل ةنايص عرش نيدلاب ةفيثو نهرلا :يعفاشلا

 :م رم امك ءافيتسالا دي توبث طوقسلاو نهرلا دقع يأ « دقعلا بجوم نأ : باوجلا ريدقتو

 ناك نإو ) :م . ءاوتلا هيف سيل هنأل :ش ( ةنايصلا ققحي ) :م ءافيتسالا دي توبث يأ :ش ( اذهو)

 نم كالهلا دنع نهارلا ةمذ غارف ناك نإو يآ « هلبق اب ةلصاو هذه :ش (هتارورض نم ةمذلا غارف

 ءافيتسالا نكي ملالإو ةرورض غارفلا لصح ءافيتسالا لصح اذإ نأل « ءافيتسالا تارورض

 . ءافيتسا

 ةمذ غرفي ةلاوحلاب مث « بلاطلا قح ةنايصل ةقيثو تعرش اهن :ش (ةلاوحلا يف امك ) :م

 كاله قراف هبو « انه اذكف ةنايصلاو ةقيثولا ىنعي « اهغارفداضتال و« نيدلا نع ليحلا

 دجوي ال اذو « كالهلا دنع ءافيتسالا دي توبث رابتعاب اندنع نيدلا طوقس نأل « كصلاو دوهشلا

 . دوهشلاو كصلا يف

 نأ : يعفاشلا نيبو اننيب يذلا فالخلا لصاح يأ :ش ( نهرلا مكح اندنع نأ :لضاحلاف ) :م

 تابثإب ) :م نهترملا نيدب يأ :ش ( هنيدب اًسبتحم نهرلا ةروريص ) :م انباحصأ دنع نهرلا دقع مكح
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 نيلصألا نيذه ىلع جرخيو « عيبلاب اتيع هنم ءافيتسا نيعلاب نيدلا قلعت هدنعو . هيلع ءافيتسالا دي

 نهارلا نأ :اهنم ‹ ةلمج « ىهتنملا ةيافك» ىف اهانددع هنيبو اننيب اهيف فلتخملا لئاسملا نم ةدع

 ؛هنم عنم ال هدنعو . ماودلا ىلع سابتحالا وه هبجوم توفي هنأل ؛ عافتنالل دادرتسالا نع عونم

 . ىلاعت هللا ءاش نإ لئاسملا ءانثأ يف يقاوبلا كيتأيسو « عيبلل هنيعت وهو هبجوم يفاني ال هنأل

 . نهرلا ىلع يأ :ش ( هيلع ءافيتسالا دي

 « نهرلا نيع نيعلاب دارأ :ش ( نيعلاب نيدلا قلعت ) :م : يعفاشلا دنعو يأ :ش ( هدنعو ) :م

 نهرلا نم يأ :ش ( هنم ) :م ليلعتلا ىلع بصن :ش ( ءافيتسا ) :م نهارلا هذخأ يذلا لاملا نيدلابو

 قلعت نأ : ىنعملا لصاح . ءافتيسالاب قلعتي :ش ( عييلاب ) :م اتيعتم هنوك لاح يآ :ش (اًنيع) :م

 . عيبلا ةطساوب نهرلا نيع نم هقح ءافيتسا لجأل نيدلاب نيعلا قلعتك نهرلاب نيدلا

 فلتخملا لئاسملا نم ةدع ) :م يعفاشلا لصأو انلصأ يأ :ش ( نيلصألا نيذه ىلع جرخيو ) :م

 :ش ( ةلمج «ىهتنملا ةيافك » يف اهانددع ) :م- هللا همحر- يعفاشلا نيب يأ :ش ( هنيبو اننيب اهيف

 نيلصألا ىلع ةعرفتملا لئاسملا نم يأ :ش (اهنم ) :م « رايدلا هذه يف عقت مل :٤يهتتملا ةيافك»

 نهترملا نم نهرلا دادرتسا نع يأ :ش ( عافتنالل دادرتسالا نع عونمن نهارلا نأ) :م : نيروكذملا

 م نهرلا بجوم يأ :ش ( هبجوم توفی) :م دادرتسالا نأل يآ :ش ( هنأل ):م عافتنالا لجأل

 ىلإ ماودلا ىلع نهترملا دنع نهرلا سابتحا وه نهرلا بجوي يأ :ش ( ماودلا ىلع سابتحالا وهو)
 . هنيد نهارلا يفوي نأ

 دادرتسا نم نهارلا عني ال يأ :ش ( هنم عني ال ):م : يعفاشلا دنعو يآ :ش (هدنعو ) :م

 بجوم يأ :ش ( هبجوم يفانيال ) :م دادرتسالا نأل يأ :ش ( هنأل ):م «عافتنالا لجأل هنهر

 (ىلاعت هللا ءاش نإ لئاسملا ءانثأ يف ) :م . نيروكذملا نيلصألا ىلع ةعرفتملا ةيقبلا لئاسملا يأ :ش

 . بابلا اذه يف ينعي :ش

 . رمامك نيدلا طقسي ال كله اذإف « هدنع ةنامأ نهرلا نأ : اهنمو

 . يرسي :اندنعو « هدنع دلولا ىلإ يرسي ال نهرلا مكح نأ: اهنمو

 . كليال : اندنعو « هکلم ىلع قاب هنأل ‹ هدنع ةنوهرملا نبل برشي نأ نهارلل نأ : اهنمو

 نإ هتميق نمضتو ذفني :اندنعو « هقاتعإ لطي نوهرملا هدبع ىتعأ اذإ نهارلا نأ : اهنمو

 . هتمیق یف دبعلا یقب ارسعم ناک نإو « هناکم اهر نوکیو « رسوم ناک
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 ولتي ءافيتسالاو « ءافيتسالا دي توب همكح نأل ؛ نومضم نيدب الإ نهرلا حصي الو : لاق

 ‹اهسفنأب ةنومضملا نايعألاب نهرلا ظفللا اذه ىلع لخديو : -هنع هللا ىضر- لاق ٠ بوجولا

 : لاقي نأ نکو . نيد الو اهب نهرلا حصي هنإف

 حرش » يفو :ش ( نومضم نيدب الإ نهرلا حصي الو ):م: يرودقلا لاق يآ :ش ( لاق ) :م

 نيدلاب ديرأ :ليقو . نومضم نويدلا عيمجفالإو « ديكأتلل( نومضم) هلوق :“ عطقألا

 زرتحاو « بحتسم نيدب ال لاحلل بجاو نيدب الإ حصي ال يأ « لاحلل ًابجاو ناك ام نومضلا

 : ليقو . عيبملا قاقحتسا دنع نمثلا نامض نع ةرابع وهو ‹ حصيال هنإف كردلاب نهرلا نع هب

 . حصيال هب نهرلا نإف « ةباتكلا لدب نع زارتحا

 لدبب نهرلا ذخأ زوجي ال : ةثالفلا دنعو . ةباتكلا لدہب نهرلا زوجي :«ىواتفلا» ىفو

 يف ركذ هنأل « حيحص ريغ ةباتكلا لدب نع ًازارتحا لقن امو : يكاكلا لاقو . هموزل دعب ةباتكلا
 ليفكلا ذخأ زوجي الو « زاج ةباتكلا لدب اًتهر ذحخأ ول ىلوملا نأ :هريغو « ناخ ىضاق ىراتف»

 ةباتكلا لدبي

 ( بوجولا ولتي ءافيتسالاو « ءافيتسالا دي توبث ) :م : نهرلا مكح يأ :ش ( همکح نأل ) :م

 . هيلع اًنيبم ءافيتسالا نوكيل « قباس بوجو نم دب الف « نامضلا يأ :ش

 ( ظفللا اذه ىلع لخديو ) :م :- هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( -هنع هللا يضر - لاق ) :م

 ةميقلاب يأ :ش ( اهسفناب ةنومضملا نايعألاب نهرلا ) :م « نومضم نيدب الإ هلوق وهو :ش
 وهو « ايلثم نكي مل نإ ةميقلا وأ لشم هل ناك اذإ هكالهإدنع لغم ا بجي ام هسفنب بوصغملاك

 وأ ءارشلا موس ىلع ضوبقملاو « نيدب سيل هنأ عم « حصي هب نهر اذإ بصاغلا نإف « بوصغملاك
 . دساقلا عيبلا يف ضوبقملا

 نإ ةميقلا وأ « لثم هل ناك نإ هكالهإ دنع لثملا بجي ام هسفنب نومضملا : ةعيرشلا جات لاق

 ضوبقملاو « نيدب سيل هنأ عم حصي هب نهر اذإ بصاغلا نإف « بوصغم اك وهو « ايلثم نكي مل
 دمعلا مد نع حلصلاو علخلا لدبو رهملاو دسافلا عيبلا مكحب ضوبقملاو ءارشلا موس يلع

 ةبراضملا لامو رجأتسملاو هتميقب ال نمشلاب نومضم هنإف « عئابلا دي يف عيبلاك هريغب نومضملاو

 . ةكرشلاو

 ‹ اهيف نيد ال نأ لاحلاو يآ :ش ( نيد الو اهب نهرلا حصي ) :م نأشلا نإف يأ :ش ( هنإف ) :م

 ةنومضملا نايعألاب نهرلا نأ : كلام نعو . دمحأو يعفاشلل ًافالخ اندنع اهب نهرلا ةحصو

 . يعفاشلا باحصأل هجو وهو ‹ زوجي

 «نومضم نيدب الإ نهرلا حصيال و» هلوق نإ: لاقيامع باوج :ش ( لاقي نأ نكميو ) :م
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 اذهلو ‹ نيد وهو خياشملا رثكأ هيلع ام ىلع صلخم نيعلا درو ةميقلا وه اهيف يلصألا بج ىملا نإ

 ‹ ةلافكلا يف امك حصيف « هبوجو ببس دوجو دعب اتهر نوكيف ضبقلا موي هتميق ربتعت اذهلو

 هتميق نم لقألاب نومضم وهو : لاق . ةعيدولا فالخب « هكالهب هب ةديقملا ةلاوحخلا لطبت ال اذهلو
 ‹ نيدلا نمو

 نأ :باوجلا ريرقتو . نيد الو حيحص اهب نهرلا نإف « اهسفنب ةنومضملا نياعألا هيلع لكشي

 درو ) :م اهسفنب ةنومضملا نايعألا يف يأ :ش ( ةميقلا وه اهيف يلصألا بجىملا نإ ) :م هيف لاقي

 (اذهلو) :م نيد يلصألا بجوملا ن لاحلاو يآ :ش ( نيد وهو خياشملا رثكأ هيلع ام ىلع صلخم نيعلا

 هسفنب نومضملا نيعلاب يأ :ش ( اهب ةلافكلا حصت ) :م ةميقلا وه يلصألا بج ولا نوكلو يأ :ش

 ضبقلاب كالهلا دنع بجي هنكلو ) :م نيعلا كاله دعب يأ :ش ( كالهلا دعب الإ بجيال ناك نئلو ) :م

 :ش ( ضبقلا موي هتميق ربتعت ) :م قباسلا ضبقلاب ةميقلا بوجو نوكلو يأ :ش ( اذهلو « قباسلا
 . كلالا نم بوصغملا بصاغلا ضبق موي يأ

 : هريرقتو « خياشملا نم رخآ ضعب هراتخا امع باوج :ش ( ببس دوجو دعب ًانهر نوکیف ) :م
 هبوجو ) :م (بہس دوجو دعب هلوق ینعم وهو ‹ صف دوج ومل اک هنأکف دقعنا دق هبوجو ببس نأ

 . ةلافكلا يف حص امك يأ :ش ( ةلافكلا يف امك ) :م نهرلا يأ :ش ( حصيف

 ول امك بجيس نيدب ةحيحص اهنإف « نهرلا هحص مزلتست ال ةلافكلا ةحص نأب ضرتعاو
 ةلافكلاةفاضإ «كل باذ ام» هلوق نأب : بيجأو .« نهرلا نود ىلعف نالف ىلع كل باذ ام » : لاق

 دقعنا اًتيد وأ هبوجو ببس دقعنا ام اًنيد هب دیری « نهرلا نود» كلوق : لاقي نأ حصيو ‹ةلافك

 . هيف نحن ام نيع هنإف « عونم وهف : يناثلا ناك نإو « هيفاني سيلف : لوألا ناك نإف « كلذ

 لوألا ىلع امأ « نيربخلا نم ءيش لك ىلع اًح يضوت نوكي نأ زوجيو :ش (اذهلو) :م

 نومضملا نيعلاب يأ :ش ( هب ةديقملا ةلاوحلا لطبت ال ) :م ةميقلا اهيف يلصألا بج وملا نوكلو هريدقتف

 بجوملا نأل « ةلاوحلا لطبت مل بوصغملا كلهف بصاغلا ىلع لاحأولف :ش ( هكالهب ) :م هسفنب

 ملو « ًاصلخم ناك نيعلا درو هتمذ يف ةميقلا مايقل هكالهك نيعلا كاله ناك ةميقلا ناك امل يلصألا

 ‹ ةدوج وملاك تلعج دقعنا دق ةميقلا بوجو ببس نوكلو : هريدقتف : يناثلا ىلع امأو . لصحي

 . ةلاوحلا لطبي ال نيعلا كالهف

 الو ةميقلل انه بوجو ال هنأل « اهكالهب لطبت اهيلع ةلاوحلا نإف :ش ( ةعيدولا فالخب ) :م

 موي نهرلا ةميق نم لقألا وه ام يأ :ش ( هتميق نم لقألاب نومضم وهو : لاق) :م بوجولا بہس
 سيلو نيدلا نمو هتميق نم لقأب : يرودقلا خسن ضعب يف عقوو :ش ( نيدلا نمو) :م ضبقلا
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 تناك نإو ءاًمكح هنيدل اًيفوتسم نهترملا راص ءاوس نيدلاو هتميقو نهترملادي يف كله اذإف
 ردقب كلذو « ءافيتسالا هب عقي ام ردقب نومضملا نأل ؛ هدي يف ةنامأ لضفلاف رثكأ نهرلا ةميق

 ردقب ءافيتسالا نأل ؛ لضفلاب نهترملا عجرو هردقب نيدلا نم طقس لقأ تناك نإف « نيدلا

 موي هتسميقو نهرلا كله ول ىتح « ةميقلاب نومضم نهرلا :- هللا همحر - رفز لاقو . ةيلاملا
 - يلع ثيدح هل ‹ ةئامسمخب نهترملا ىلع نهارلا عجر فلأ نيدلاو ‹ ةئامسمخو فلآ نهر

 اهنوكل ةنوهرم نيدلا ىلع ةدايزلا نألو « نهرلا يف لضفلا نادارتي : لاق -هنع هللا يضر

 نب هللا دبعو رمع نع يورم انبهذمو . نيدلا ردقب ارابتعا ةنومضم نوكتف « هب ةسوبحم
 ‹ -امهنع هللا يضر- دوعسم

 : لجرلا لوقب اذه ربتعاو « ثلاث ركنملا ىنعمو « امهنم دحاو فورعملا ىنعم نأل < حیحصب
 نوکی ءورمعو ديز نم ملعألا : لاق ولو ‹ امهريغ ملعألا نوکيو «ورمعو ديز نم ملعأب تررم
 . مهفاف ء امهنم دحاو ملعألا

 يأ :ش ( كله اذإف ) :م :هلوقب هيلإ راشأ نامضلا ةيفيك يف يرودقلا هركذ يذلا اذهو

 نهترملا راص ءاوس نيدلاو ) :م نهرلا ةميق نأ لاحجلاو يأ :ش ( هتميقو نهترملا دي يف ) :م نهرلا
 يأ :ش ( لضفلاف رثكأ نهرلا ةميق تناك نإو ) :م مكحلا ثيح نم يأ :ش ( اًمكح هنيدل ايفوتسم
 .:ش (نيدلا ردقب كلذو ءافيتسالا هب عقي ام ردقب نومضملا نأل ؛ هدي يف ةنامأ ) :م نهرلا نم لضفلا

 هردقب نيدلا نم طقس ) :م نيدلا نم لقأ ن نهرلا ةميق تناك نإو يأ :ش ( لقأ تناك ناق ) :م
 نومضلا نأل :ش ( ةيلاملا ردقب ءافيتسالا نأل ) :م نهارلا ىلع نيدلا نم :ش ( لضفلاب نهترملا عجرو
 . نيدلا ردقب ءافيتسالاو « ءافيتسالا ردقب نامضلا نأ ءافيتسالا هب عقي ام ردقب

 كله ول ىتح ) :م ةميقلا عيمجب يأ :ش ( ةميقلاب نومضم نهرلا : - هللا همحر- رفز لاقو ) :م
 ش ( هل هئامسمخب نهترملا ىلع نهارلا عجر : فلأ نيدلاو ةئامسمخو فلأ نهر موي هتميقو نهرلا
 هاور :ش ( نهرلا يف لضفلا نادارتي : لاق - هنع هللا يضر- يلع ثيدح) :م - هللا همحر- رفز يأ
 هللا يضر- يلع نع مكحلا نع روصنم نع يروثلا نايفس انربخأ ؟هفنصم» يف قازرلا دبع

 . ىهتنا ‹ لضفلا امهنيب نادارتی : لاق هنآ- هنع یلاعت

 . نيدلا لضف نهارلا دري امك نهرلا لضف نهترملا درب مرج الف « نينثا نيب نوكي ام دارتلاو

 نوكتف « هب ةسوبحم ) :م ةدايزلا نوكل يأ :ش ( اهنوكل ةنوهرم نيدلا ىلع ةدايزلا نألو ) :م
 :ش ( امهنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبعو رمع نع يورم انبهذمو « نيدلا ردقب ًارابتعا ةنومضم

 هللا يضر- باطخلا نب رمع نع ريمع نب ديبع ىلإ هدانسإب « زاثآلا حرش » يف يراحطلا ىور
 « هقح مات هيلع در هيف ام لق ناك نإ : لاق « عضيف نهرلا نهتري لجرلا يف لاق -هنع ىلاعت
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 ءافيتسالا ةقيقح يف امك يفوتسملا ردقلاب الإ نامضلا بجوت الف  ءافيتسالا دي نهترملا دي نألو

 دارملاو ‹ نامضلا قح يف ةرورض الو « اهنودب لصألا سبح عانتما ةرورض هب ةنوهرم ةدايزلاو

 . لضفلا ىف نيمأ نهترملا : لاق هنأ هنع يور هنإف ‹ عيبلا ةلاح ىوري اميف دارتلاب

—— 

 . لضفلاب نيمأ وهف رثكأ ناك نإو

 اذه حصي مل : مزح نبا لاقو . روهشمب سيل اذه هجرحأ نأ دعب : يقهيبلا لاق : تلق نإف

 توم دعب الإ دلوي مل ديبعو « ريمع نب ديبع ةياور نم هنأل - هنع ىلاعت هللا يضر-رمع نع

 . ؟ هنم عمسي ملو ًاریغص هکردآ وأ «رمع

خي سیل اذهو « هنم ميلستل روهشمب سيل اذه يقهيبلا لوق : تلق
 هدري مزح نبأ لوقو . جر

 ‹ لئ يبنلا ىأر هنأ: يراخبلا ركذو . ةي يبنلا نمز يف ريمع نب ديبع دلو : ملسم لوق

 . بيرغ دوعسم نبا نع ةياورلاو

 ناك الو :ش ( يفوتسملا ردقلاب الإ نامضلا بجوت الف « ءافيتسالا دي نهترملا دي نألو ) :م

 يفوتسي ردقلا اذهب هنأل ‹ نيدلا نمو نيعلا ةميق نم لقألاب هنومضم ررقت يفوتسملا ردقب نامضلا

 يف كقح فوتسا :لاقو سيك يف مهرد يفلأ هاطعا اذإ ام لثم :ش ( ءافيتسالا ةقيقح يف امك ) :م

 . اذكه ةنامآ نيدلا ردق ىلع ةدايزلاو « نيدلا ردق اًتماض ريصي هنإف « فلأ هقحو اذه

هلعجي مل ول ينعي « رفز لوق نع باوج اذه :ش ( هب ةنوهرم ةدايزلاو ) :م
 يدؤي ةنوهرم ا

هلوق ىنعم وهو « يقابلا سبح الإ نيدلا ردق سبح هنكي ال هنأل وأ « عويشلا ىلإ
 ةرورض) :م :

 مل اذإ ةدايزلاو ‹ زوجي ال عاشملا نهر نأل « ةدايزلا نودب يأ :ش ( اهنودب لصألا سبح عانتما

 ثيح نيدلا نم ديزآ هتميق ًادبع نهر اذإ امك يقابلا سبحب الإ نيدلا ردق سبح نكي ال زيمتت

 سبح هل تبثي ال نيدلا ردق نم ةدايزلا تزيمت ول ىتح لكلا سبح هل تبثيف لصألا نم زيمتيال

أ لتقلا موي هتميق أطخ لتق مث« فلأب نهرلا موي مهرد افلأ هتميق ادبع نهر نأب ةدايزلا
 مهرد افل

 نيدلا ردق سبح نكمأ هنأل « كلذ هل سيل لكلا سبح دارأو لتاقلا نم نيفلأ نهترملا ذخأف

 . هيف نحن ام فالخب ةدايزلا نودب

ذإ امك « نامضلا نودب نهرلا ةحصل :ش ( نامضلا قح يف ةرورض الو ) :م
 نهارلا داعتسا ا

 ام« نهترملا دري نهارلا نذإب نهرلا نهترملا عاب اذإ ينعي :ش ( عيبلا ةلاح ىوري اميف دارتلاب دارملاو)

م عيبلا ىلع هانلمحو « نيدلا ةدايز نهارلا دري نمشلا ىلع ادئاز نيدلا ناك ولو نيدلا ىلع داز
 

يمآ نهترملا :لاق هنأ ) :م -هنع ىلاعت هللا يضر - يلع نع يآ :ش ( هنع يور هناف)
 ( لضفلا يف ن

 عيبلا ىلع ىلوألا لمح بجيف « -هنع ىلاعت هللا يضر- ىلع نع ةيفنحلا نبا دمحم هاور :ش
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 ةدايزل نهرلاو ‹ نهرلا دعب قاب هقح نأل ؛ هب هسبحيو هنيدب نهارلا بلاطي نأ نهترمللو : لاق
 هانيب امك هسبحي يضاقلا دنع هلطم رهظ اذإف ‹ ملظلا ءازج سبحلاو ةبلاطملا هب عنتمت الف ةنايصلا

 ضيق نهرلا ضبق نأل ؛ نهرلا راضحإب رمؤي هنيد نهترملا بلط اذإو . مدقن اميف ليصفتلا ىلع
 رابتعا ىلع ءافيتسالا رركتي هنأل « ءافيتسالا دي مايق عم هلام ضبقي نأ زوجي الف « ءافيتسا

 هقح نيعتيل ‹ ًالوأ هيلإ نيدلا ميلستب نهارلا رمآ هرضحأ اذإو. لمتحم وهو نهترملا دي يف كالهلا
 .الوآ نمشلا ملسي مث عييلارضحي نمللاو عيبملا ميلست يف امك ةيوستلل اًقيقحت نهارلا قح نعت امك

 نیدلاب هبلاط نإو

 . امهنیب اًقیفوت

 يأ :ش ( هب هسبحيو هنيدب نهارلا بلاطي نأ نهترمللو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 «ًالاح ناك اذإ هنيدب نهارلا ةبلاطم نهترمللو : « هرصتخم» يف يخركلا لاقو . نيدلا ببسب

 . هيدي يف نهرلا نوکی الو « كلذ نم هب ناهترالا هعنيي الو

 : عنتما نإف « نيدلا عفد هيلع بجوأ مكاحلا ىلإ همصاخ نإف لحو ًالجآ ناك اذإ كلذكو

 هب عنتمت الف ةنايصلا ةدايزل نهرلاو « نهرلا دعب قاب ) :م نهترملا قح يأ :ش ( هقح نأل ) :م هب سبح

 هانيب امك هسبحي يضاقلا دنع هلطم رهظ اذإف ملظلا ءازج ) :م عانتمالا دنع ينعي :ش ( سبحلاو « ةبلاطملا

 . « يضاقلا بدأ » باتك نم سبحلا لصف يف يأ :ش (مدقت اميف ليصفتلا ىلع

 ناهرب رهظ اذإ: ؟ هسبحي له رارقإلاب نيدلا تبث اذإو « هسبحب لجعي ال هنآ : هليصفتو

 اهيلإ جاتحي ةنيبلا نأل « هسبحب لجعت ثيح ةنيبلاب تبث اذإ ام فالخب « ايناث هسلجم ىلإ ديعأ
 ال اًضيأ « ةنيبلا » يف فاصخلا لوق ىلعو « سبحلا ملظلا ءازجو « اًلاظ نوكي هيف دوحجلا دنع

 هدي يف لصأ لام نع الدب همزل نيد لك يف هسبحي اغنإ عنتما اذإ مث « ناهرلا لوأ يف هسبحي

 بصخلا لدب وحن كلذ ىوس اميف هسبحي الو « ةلافكلاو رهملاك دقعب همزتلا وأ ‹ عيبملا نمثك
 . الام هل نأ هيرغ تبثي نأ الإ« ريقف ينإ : لاق اذإ تاجوزلا ةقفنو ةيانجلا شرأو

 لئاسم نم اهدعب امو ةلأسملا هذه :ش ( نهرلا راضحإب رمؤي هنيد نهترملا بلط اذإو) :م

 «يرودقلارصتخم» ةلأسم ىلع اعيرفت اهركذ «هدي ىف نهرلا ناك نإو : لاق هلوق ىلإ « تادايزلا»

 ءاغبتسالا رركتي هنأل ؛ ءافيتسالا دي مابق عم هلام ضبقي نأ زوجي الفء ءافيتسا ضبق نهرلا ضبق نأل) م

 يأ :ش ( هرضحأ اذإو ) :م . لمتحم كالهلا يأ :ش (لمتحم وهو نهترملا دي يف كالهلا رابتعا ىلع

 م نهترملا قح يأ :ش (هقح نيعتيل ألوأ هيلإ نيدلا ميلستب نهارلا رمأ ) :م نهرلا نهترملا رضحأ اذإو
 ميلست يف امك ) :م نيدلاو نهرلاو «نهترملاو نهارلا نيب :ش (ةيوستلل اًقيقحت نهارلا تح نيعت امك )

 نهارلا نهترملا بلاط نإو يأ :ش (نيدلاب هبلاط نإو «لوأ نمثلا ملسي مث عييلا رضحي نمللاو عيبلا
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 نأل ؛ باوجلا كلذكف ةنؤسم الو هل لمح ال امن نهرلا ناك نإ هيف دقعلا عقو يذلا دلبلا ريغ يف

 نايب طرتشي ال اذهلو ‹ ةنؤمو لمح هل سيل اميف دحاو ناكمك ميلستلا قح يف اهلك نكامألا

 فلكي الو هنيد يفوتسي ةنؤمو لمح هل ناك نإو . عامجإلاب ملسلا باب يف هيف ءافيإلا ناكم

 ؛ ناكم ىلإ ناكم نم لقنلا ال ةيلختلا ىنعمب ميلستلا هيلع بجاولاو لقن اذه نأل ؛ نهرلا راضحإ

 وأ دقنب هعابف نوهرملا عيب ىلع لدعلا نهارلا طلس ولو. همزتلي ملو ررضلا ةدايز هب ررضتي ال هنأل

 ال هنأل ؛ نهرلا راضحإ نهترملا فلكي ال نيدلاب نهترمل ا بلاط ولف . رمألا قالطإل « زاج ةئيسن
 عيبلاب اتيد راص هنأل ؛ نمثلا ضبقب ملو هعابف هعيبب نهترملا رمأ اذإ اذكو . راضحإلا ىلع هل ةردق

 مايقل هراضحإ فلكي هضبق ولو . نيد وهو هنهر نهارلا نأك راصف « نهارلا رمأب

 (باوجلا كلذكف ةنؤم الو هل لمح ال امن نهرلا ناك نإ هيف دقعلا عقو يذلا دلبلا ريغ يف ) :م نيدلاب

 اميف دحاو ناكمك ميلستلا قح يف اهلك نكامألا نأل ) :م ًالوأ نهرلا راضحإب نهترملا رمؤي يأ :ش

 . دحاو ناكمك ميلستلا قح يه نكامألا نوك لجأل :ش (ةنؤمو لمح هل سيل

 ملسلا باب يف ) :م هل لمح ال ام يف يأ :ش (هيف ءافيإلا ناكم نايب طرتشي ال اذهلو ) :م

 بجاولاو ‹ لقن اذه نأل ؛نهرلا راضحإ فلكي الو هنيد يفوتسي ةنؤمو لمح هل ناك نإو «عامجإلاب

 هب ررضتي ال) :م نهترملا نأل يأ :ش (هنأل ؛ ناکم ىلإ ناکم نم لقنلا ال ةيلختلا ىنعمب ميلستلا هيلع

 . كلهام هللاب : هفلحي نأ نهارلل نكل « هدي يف ةنامأ نهرلا نأل :ش ( همزتلي ملو ررضلا ةدايز

 رمأ يأ :ش (رمألا قالطإل زاج ةئيسن وأ دقنب هعابف نوهرملا عيب ىلع لدعلا نهارلا طلس ولو ) :م

 فلكي ال نيدلاب نهترملا بلاط ولف ) :م ةئيسن هعيب حصي ال دقنلاب هديق ول هنأ ىلإ هب ريشيو «نهارلا
 هل قبي ملف نهارلا رمأب عيب نهرلا نأل :ش ( راضحإلا ىلع هل ةردق ال هنأل ؛ نهرلا راضحإ نهترملا

 . هراضحإ ىلع ةردق

 نهرلا نأل ؛نهرلا راضحإ نهترملا فلكي ال اذكو يأ :ش ( هعيبب نهترملا رمأ اذإ اذكو ) :م

 ملو هعابف ) :م نهرلا عيبب نهترملا نهارلا رم اذإ هراضحإ ىلع ةردق هل قبي ملف «نهارلا رمأب عيب
 نهارلا ناك راصف « نهارلا رمأب عيبلاب اتيد راص ) :م عيبلاب نهرلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ نمشلا ضبقي

 امهيضارتب اهر نمثلا راصو نهرلا اخسافت امهنأك راص هنذإب هعاب امل هنأل :ش ( نيد وهو هنهر

 . نمئلا ىلإ نهرلا مكح لاقتنا قيرطب ال ءادتبا

 هنهر هنأك راصف « ءيش نهترملا نيد نم طقسي مل نيدلا نم لقأب نهرلا عاب ول هنآ ىرت الأ

 . لدع دي ىلع هعضو لب « هيلإ هملسي ملو

 مايقل ) :م هراضحإ فلكي نمغلا نهترلا ضبق ولو يأ :ش ( هراضحإ فلكي هضبق ولو ) :م
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 ءهيلإ قوقحلا عجرتف دقاعلا وه هنأل ‹ نهترملا وه نمثلا ضبق ىلوتي يذلا نأ ال « لدبملا ماقم لدبلا

 مث . كالهلا لامتحال لح دق مجن ءافيتسال فلكي نيدلا لك ءافيتسال نهرلا راضحإ فلكي امكو

 لجر لتثق اذإ ام فالخب اذهو ‹ نيعلا ماقم همايقل نيدلا ءافيتسال هراضحإب رمؤي نمثلا ضبق اذإ

 نيدلا ءاضق ىلع نهارلا ربجي مل نينس ثالث يف هتلقاع ىلع ةميقلاب ىضق ىتح ًاطخ نهرلا دبعلا

 نم دب ال امك اهلك اهراضحإ نم دب الف نهرلا نع فلخ ةميقلا نأل ؛ ةميقلا لك رضحي ىتح

 اذهلف ‹ نهارلا لعفب اتيد راص مدقت اميفو« هلعفب هتميق تراص امو « نهرلا نيع لك راضحإ

 ضبق ىلوتي يذلا نأ ال ) :م نهرلا وه يذلا :ش ( لدبملا ماقم ) :م نمشلا وه يذلا يأ :ش (لدبلا

 ول : لاقي امع ًاباوج « نيد وهو هنهر نهارلا نأك راصف هلوق نم ءانئتسا :ش ( نهترملا وه نمللا

 لدع دي يف نهرلا ناك ول امك « يرتشملا نم نمثلا ضبقي نأ نهترملل ناك ال كلذك رمألا ناك

 . كلذ هل نكل

 راضحإ فلكي امكو « هيلإ قوقحلا عجرتف دقاعلا وه هنأل ) :م :هلوقب هركذ ام : باوجلا ريرقتو

 دق ) :م نيدلا نم طسق :ش ( مجن ءافيتسال ) :م فلكم يأ :ش ( فلكي نيدلا لك ءافيتسال نهرلا

 ( كالهلا لامتحال ) :م نهرلا راضحإ فلكي اًدحاو ًاطسق ىعداف ًاطسقم نيدلا ناك نأب :ش (لح

 ال نكل ‹ كالهلا مهوت نع نهارلا بلق غارف هيف نأل هراضحإب رمؤيف « نهرلا كاله يآ :ش
 . ءاملعلا عامجإي نيدلا عيمج ضبقي نأ ىلإ ملسي

 يفو سايقلا يف راضح إلا ةدئاف مدعل هرضحإب ربجي ال :« طيحملا و « تادايزلا » يفو

 اذهو « كالهلا مهوت نع نهارلا بلق غارفل يذلا رصملا يف ناك اذإ هراضحإب ربجي ناسحتسالا

 . راضحإلا يف ةدئاف الف عدي مل اذإ امأ ؛ نهرلا كاله نهارلا ىعدا اذإ

 م نمفلا راضحإب يأ :ش (هراضحإب رمؤي نمشلا ) :م نهترملا يأ :ش ( ضبقاذإ مث ) :م

 : هلوق ىلإ ةراشإ :ش (اذهو ):م نهرلا ماقم نمثلا مايقل يأ :ش (نيعلا ماقم همايقل نيدلا ءافيتسال)

 لاقو . «ةياهنلا» نعالقان يكاكلا هلاق اذك « لتقلا ةلأسم فالخب «لخدف مجن ءافيتسال فلكي

 ىلإ هعيبب نهترملا رمآاذكو : هلوق ىلإ ةراشإاذهو : لاق مث . فسعتم ىرت امك وهو : لمكألا

 . ءيش راضحإ نودب ءادألا ىلع نهارلا ربجي لب « راضحإلا ىلع نهترملا ربجي ال هنإف « هرخآ

 ربجي مل نينسال يف هتلقاع ىلع ةميقلاب ىضق ىتح اطخ نهرلا دبعلا لجر لتق اذإ ام فالخب ) :م

 ‹ نهرلا نع فلخ ةميقلا نأل ؛ ةميقلا لك ) :م نهترملا يأ :ش (رضحي ىتح نيدلا ءاضق ىلع نهارلا

 ةميق تراص امو يآ :ش (تراص امو « نهرلا نيع لك راضحإ نم دب ال امك اهلك اهراضحإ نم دبالف

 يأ :ش ( مدقت اميفو) :م يبنجألا لعفب لب «نهارلا لعفب يأ :ش ( هلعفب هتميق ) :م لوتقملا دبعلا

 يأ :ش (اذهلف) :م ةهج نم طيلست هنأل :ش (نهارلا لعفب اًنيد راص ) :م نهترملا لدعلا عيب يف
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 ال هنيد بلطي نهترملا ءاج مث لعفف هريغ هعدوي نأ رمأو لدعلا دي ىلع نهرلا عضو ولو . اقرتفا

 «هتردق يف هميلست نکی ملف هریغ دی ىلع عضو ثيح هيلع نمؤي مل هنأل ؛ نهرلا راضحإ فلكي

 يتعدوا لوقی هدي يف ېذلاو هنید نهترملا بلطو باغو هلایع يف نم دي يف لدعلا هعضو ولو

 نهترملا ىلع سيل نهرلا راضحإ نأل ‹ نيدلا ءاضق ىلع نهارلا ربجي وه نمل يردأ الو نالف

 يالا ل رو لقا رم نيآ يردي الو نهرلاب لدعلا باغ اذإ كلذكو . اًيش ضبقب مل هنأل

 هنوک تبشی یتح ىت ءيشب نهارلا ىلع نهترلا عجري مل يلام وه لاقو نهرلا دحج لدسلا هعدوأ

 كلم الو نيدلا ءافيتسا قتاحتيف ‹ نهترملا ىلع ىوتلاو ‹ لالا ىوت دقف نهرلا دحج امل هنأل ؛ اًنهر

 نال ؛ نيدلا هيضقي ىتح عيبا نم هنک نأ هيلع سيل هدي يف نهرلا ناك نإو : لاق . هب ةبلاطملا

 لك سبحي نأ هلف ضعبلا هاضق ولو . هانيب ام ىلع نيدلا يضقي نآ ىلإ مئادلا سبحلا همكح

 لاز هنأل ؛ هيلإ نهرلا ملس : هل ليق نيدلا هاضق اذإف عيبملا سبحب رابتعا ةيقبلا يفوتسي ىتح نهرلا

 ميلستلا لبق كله ولف . هقحتسم ىلإ قحلا لوصول ميلستلا نم عناملا

 . نيتروكذملا نيتروصلا يف نامكحلا يأ :ش ( اقرتفا ) :م كلذ لجألف

 يفو . هعدوآ يأ :ش (لعفف هريغ هعدوي نأ هرمأو لدعلا دي ىلع نهرلا عضو ولو ) م

 فلكي ال هنيد بلطي نهترملا ءاج مث ) :م «لدعلا دي يف ناكو هعدوي ملاذإ اذكو : (حاضيإلا»

 هعضو ولو .هتردق يف هميلست نكي ملف هريغ دي ىلع عضو ثيح هيلع نمؤي مل هنأل ؛ نهرلا راضحإ

 وه نمل يردآ الو نالف ينعدوأ :لوقي هدي يف يذلاو هنيد نهترملا بلطو باغو هلايع يف نم دي يف لدعلا

 اذإ كلذكو « ايش ضبقي مل هنأل ؛ نهترملا ىلع سيل نهرلا راضحإ نال نيدلا ءاضق ىلع نهارلا ربحي

 نم اًئيش يأ « اًئيش ضبقي مل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش (انلق امل وه نيأ يردي الو نهرلاب لدعلا باغ

 ءيشب نهارلا ىلع نهترملا عجري مل يلام وه : لاقو نهرلا دحج لدعلا هعدوأ يذلا نأ ولو ) :م .نهرلا

 ؛ نهترملا ىلع ىوتلاو ) :م كله يأ :ش (لالا یوت دقف نهرلا دحج ام هنأل ؛ اًنهر هنوک تبشی یتح

 . نيدلاب يأ :ش (هب ةبلاطملا كلمي الو « نيدلا ءافيتسا ققحتيف

 هيلع سيل ) ؛م نهترملا دي يف يأ :ش (هدي يف نهرلا ناك نِإو ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 نيدلا يضقي نأ ىلإ مئادلا سبحلا همكح نأل ؛ نيدلا هيضقي ىتح عيبلا نم ) :م نهارلا يأ :ش (هنكمي نأ

 . مئادلا سبحلا نيدلا مكح نأ مدقت اميف :ش (هاتيب ام ىلع

 لك سبحب نأ ) :م نهترمللو يأ :ش (هلف ) :م نيدلا ضعب يأ :ش ( ضعبلا ءاضق ولو ) :م

 سقبقي نمشلا ضعب ىضتقاف « عيبملا يف ينعي :ش (عيبملا سبحب ارابتعا ةيقبلا يفوتسي ىتح نهرلا

 :ش ( هيلإ نهرلا ملس ) :م نهترملل يأ :ش ( : هل لیق نيدلا هاضق اذإف ) :م انه اذكف « عيبا نم ايش

 :ش ( ميلستلا لبق كله ولف « هقحتسم ىلإ قحلا لوصول ميلستلا نم عناملا لاز هنأل ) :م نهارلا ىلإ يأ
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 دعب ءافيتسا يناثلا ناكف « قباسلا ضبقلاب كالهلا دنع اًيضوتسم راص هنأل ؛ هاضق ام نهارلا درتسا

 لطبي الو ‹ هئربب وأ نیدلا ضبقي مل ام هسبح هل نهرلا اخسافت ول كلذكو. هدر بجيف ءافيتسا

 ولو . نيدلاو ضبقلا يقب ام اتومضم ىقبي هنأل ؛ خسفلا هجو ىلع نهارل | ىلع درلاب الإ نهرلا

 نهرلاب عفتني نأ نهترملل سيلو . نهرلا ءاقبل نيدلاب ءافو هب ناك اذإ نيدلا طقس هدي يف كله
 ‹ عافتنالا نود سبحلا قح هل نأل ؛ كلاما هل نذأي نأ الإ سبل الو ىنكسب الو مادختساب ال

 ام يأ :ش ( هاضق ام نهارلا درتسا ) :م نهارلا ىلإ نهرلا نهترملا ميلست لبق نهرلا كله ولف يأ
 ضبقلاب يأ :ش (يناثلا ناكف « قباسلا ضبقلاب كالهلا دنع اًيضوتسم راص هنأل ) :م نهترملا ىلإ هادأ

 ابرلا نع اًزارتحا نهترملا ىلإ هادأ ام يأ :ش ( هدر بجيف ءافيتسا دعب ءافيتسا ) :م يناثلا

 ضبقي مل ام هسبح ) :م نهترملل يأ :ش ( هل نهرلا اخسافت ول ) :م مكحلا :ش ( كلذكو ) :م

 ةضقانمل اب ادوصقم خسفني ال نهرلا نأل ؛ نيدلا نم نهارلا ئربي وأ يأ :ش ( هئربي وأ نيدلا

 هذه دوجو راصو « هضبق نأ دعب نهترملا ىضر ريغب ذخألا قح نهارلل نوكي ىتح لوقلاب
 . هتلزنمب اهمدعو ةضقانملا

 هجو ىلع هدر اذإ امع ازارتحا :ش ( خسفلا هجو ىلع نهارلا ىلع درلاب الإ نهرلا لطبب الو ) :م

 ( نيدلاو ضبقلا يقب ام اًتومضم ىقبي ) :م نهرلا نأل يأ :ش (هنأل ) :منهرلا لطبي ال هنإف « ةيراعلا

 نل اًنومضم ىقبي ال رخآلا ىفتناو < امهدحأ یقب ول یتح « اعم نيدلاو ضبقلا يقب يأ :ش

 اتومضم یقبیالف «نيدلاو ضبقلا امهو «نيفصو تاذ ةلعب تبث اًنومضم نهرلا نوك
 . امهدحأب

 طقس ) :م نهترملا دي يف يأ :ش ( هدي يف ) :م اخسافت امدعب نهرلا يأ :ش ( كله ولو ) :م

 اله... ]ءافو هب ناك اذإ : هلوقب ديق :ش ( نهرلا ءاقبل نيدلاب ءافو هب ناك اذإ نيدلا

 ]...... لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو « ةحيحصلا ةربتعملا خسنلا رثكأ يف دجو اًضيأ ضايبلا

 ؛ كلاملا هل نذأي نأ الإ سبل الو « ىنكسب الو « مادخنتساب ال نهرلاب عفتني نأ نهترملل سيلو ) :م

 نمضو « اًبصاغ ناك ةروكذملا هوجولا نم هجوب هلمعتسا اذإف :ش ( عافتنالا نود سبحلا قح هل نأل

 . تغلب ام ةغلاب هتميق

 زوجي ال امك مث « هب يضر دقو هقحل رجحلا نأل ؛ هيلع نامض الف نهارلا نذإب ناك نإو

 هيلع بجي ال اهئطو ولاذه عمو « اهؤطو زوجي ال كلذكف « نهترملا نم ةنوهرملا ةيراجلا مادختسا

 ةيراجلا هبشأف ءافيتسالل ةسوبحم اهنأل ؛ اهالومل اهرهم بجيو « نهرلا باتك ةياور ىلع دحلا

 . مارح يلع اهنأ تملع : لاق اذإ دحلا بجي : «دودحلا  باتك ةياور ىلعو < عئابلا دي يف ةعيبملا
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 عافتنالا ةيالو هل سيل هنأل ؛ ريعيو رجاؤي نأ هل سيلو ‹ نهارلا نم طيلستب الإ عيبي نأ هل سیلو

 : لاق . يدعتلاب نهرلا دقع لطبي الو ًايدعتم ناك لعف نإف « هيلع هريغ طيلست كلمي الف « هسفنب
 هللا يضر- لاق . هلايع يف يذلا همداخو هدلوو هتجوزو هسفنب نهرلا ظفحي نأ نهنرمللو

 نإو . ةعيدولاك راصف هدي يف ةنامأ هنيع نأل اذهو « اًضيأ هلايع يف دلولا نوكي نأ هانعم :-هلع

 انيب دقو « فاللا ىلع وهف ؟ يناثلا نمضي لهو « نمض هعدوأ وأ هلايع يف نم ريغب هظفح
 ۰ . ةعيدولا يف هلئالدب كلذ عيمج

 :ش (نهارلا نم طيلستب الإ ) :م نهرلا يأ :ش ( عيبي نأ ) :م نهترملل يآ :ش ( هل سیلو ) :م

 هل سيل هنأل ؛ ریعیو رجاؤي نأ هل سیلو ) :م ةلاكولا نودب هل تبثي الف عيبلا يضتقي ال نهرلا نأل

 (يدعتلاب نهرلا دقع لطبي الو ايدعتم ناك لعف نإف « هيلع هريغ طيلست كلم الف « هسفنب عافتنالا ةيالو

 . نهترملا دي يف نهرلا درو خسف : كلذ نم اًئيش لعف نإف « نهترملا نم :ش

 بكريو ‹« اهرجؤيو « رادلا نكسي نأ نهارلل : ىعفاشلا لاقو : « عطقألا حرش» يفو

 الو « ةيراجل اأطي الو « فوصلا زجيو « نيللا بلحيو « ضرألا عرزيو ‹اهريعيو <« ةبادلا

 . بوثلا سبلي

 يذلا همداخو هدلوو هتجوزو هسفنب نهرلا ظفحبي نأ نهنرمللو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :Jie يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش (هانعم ) :م فنصملا يأ :ش ( -هنع هللا يضر - : لاق . هلایع يف

 ناك ءاوس هعم نكاس نأ« هلايع يف نب ١ دارملا : يزارتألا لاق ٠ :ش ( ًضيأ هلايع يف دلولا نوكي نأ

 نکی ملنإو ‹ نمضيال : اهجوز ىلإ تعفدف ةعيدو تعدوأ ةأرما نآ ولف « ال وأ هتقفن يف

 اًتكاس اهعم ناك اذإ ىرت الأ . ةقفنلا نود ةنكاسملل بابلا اذه ىف ةربعلا نأل < اهلايع يف جوزلا

 ريجأ ريجألا نم دارملاو ءنانمضي ال : نبالا ىلع لزنملا اكرتو لزنملا نم جرخف اهلايع يف سيلو

 . ةموايملا نود ةهفاسملا وأ ةرهاشملا

 نيع يأ :ش ( هنيع نال ) م . هلايع يف دلولاو مداخلا نوك طارتشا ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 ةعيدولا يف طرتشي امك هيف طرتشيف :ش ( ةعيدولاك راصف هدي يف ةنامأ ) :م نهرلا

 يأ :ش ( يناثلا نمضي لهو ) :م هيدعتل :ش ( نمض هعدوأ وآ هلایع يف نم ريغب هظفح نإو ) :م

 نامضلا هيلع : امهدنعو <« هيلع نامض ال ةفينح ىبأ دنعف :ش ( فالخلا ىلع وهف ) :م يناثلا عدوملا

 يف هلئالدب كلذ عيمج انيب دقو ) :م « امهنم دحاو ىلع نامض ال : ىليل يبأ نبا دنعو .لوألاك

 . اهيلإ عجريلف :ش ( ةعيدولا
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 ةيدلا رادقم ىلع ةدايزلا نأل ‹ هتميق عيمجب بصغلا نامض هنمض نهرلا يف نهترملا ىدعت اذإو

 دعتم هنأل ‹ نماض وهف هرصنخ يف هلعجف ًاتاخ هنهر ولو . يدعتلاب نمضت تانامألاو « ةنامأ

 نأل ؛ ءاوس كلذ يف ىرسيلا و ىنميلاو ظفحلاب نذإلا انإو « هيف نوذأم ريغ هنأل ؛ لامعتسالاب

 «ةداع كلذك سبلي ال هنأل « هيف اب اًتهر ناك عباصألا ةيقب يف هلعج ولو . ةفلتخم هيف ةداعلا

 مل هقتاع ىلع هعضو نإو « نمض اداتعم اًسبل هسبل نإ ناسليطلا اذكو « ظفحلا باب نم ناكف

 ةداعلا نأل ‹ نيفيسلا يف نمضو ةثالثلا يف نمضي مل اهدلقتف ةثالث وأ نیفیس هنهر ولو . نمضي

 ٤ ةاخ قوف اتاخ سبل نإو . ةثالثلا دلقتب رجت ملو برحلا يف نيفيسلا دلقتب ناعجشلا نيب ترج

 . نمضي الف ظفاح وهف كلذب لمجتي ال ناك نإو « نمض نيمتاخ سبلب لمجتي نمم وه ناک نإ
 يعارلا ةرجأو ظفاحلا ةرجأ كلذكو « نهترملا ىلع نهرلا.هيف ظفحي يذلا تيبلا ةرجأو : لاق

 نهرلا ةقفنو

 رادقم ىلع ةدايزلا نأل ؛ هتميق عيمجب بصغلا نامض هنمض نهرلا يف نهترملا ىدعت اذإو ) :م

 دعتم هنأل ؛ نماض وهف هرصنخ يف هلعجف اًمتاخ هنهر ولو . يدعتلاب نمضت تانامألاو « ةنامأ نيدلا

 ٠ هيف ةداعلا نأل « ءاوس كلذ يف ىرسيلاو ىنميلاو ظفح لاب نذإلا امنو « هيف نوذأم ريغ هنأل ؛ لامعتسالاب

 ال هنأل ) م نيدلا نم نهرلا يف اجب يأ :ش ( هيف ام اًتهر ناک عباصألا ةيقب يف هلعج ولو . ةفلتخم

 هعضو نإو ‹ نمض اداتعم اسيل هسيل نإ ناسليطلا كلذكو ‹ ظفحلا باب نم ناكف « ةداع كلذك سبلي

 وأ) :م نیفيس لجر دنع لجر نهر ولو : يآ :ش ( نیفیس هنهر ولو ) :م . :ش (نمضی مل هقتاع یلع
 ةثالشلا ديلقت يف يأ :ش ( ةثالثلا يف نمضي مل : اهدلقتف ) :م فويس ةثالث نهر وأ يأ :ش ( ةثالث

 ديلقتب ناعجشلا نيب ترج ةداعلا نأل ) :م نيفيسلا ديلقت يف يآ :ش ( نيفيسلا يف نمضو ) :م فويس

 . اظفح كلذ ناكف :ش ( ةثالثلا دلقتب رجت ملو برحلا يف نيفيسلا

 لمجتي ال ناک نإو «نمض نومتاخ سبلب لمجتي نم وه ناک نإ « متاخ قوف اًمتاخ سبل نإو ) :م
 ‹ هب تمتختف ةأرما نهترملا ناك ولو : « ىرغصلا ىواتفلا» يفو :ش ( نمضي الف ظفاح وهف كلذب
 دارملا نأ فرعي نأ يبني مث « نهعباصأ عيمجب نمتختي ءاسنلا نأل ؛ تنمض ناك عبصأ يأ

 ؛ ًالصأ نمضي ال هنأ ال بصغلا نامض نمضي نأ : الامعتسا ال اًظفح دعب اميف نامضلا مدعب

 يف هلعج اذإ معاخلاك نيدلا نمو «هتميق نم لقألا وه اب هكالهب نيدلا طقسيف نيدلاب نومضم هنأل

 حرش» يف حرص هبو « هقتاع ىلع هاقلأ اذإ بوثلاكو . ةداعلاو « فرعلا يف هب متختي ال عبصأ

 . « يواحطلا

 كلذكو « نهترملا ىلع نهرلا هيف ظفحي يذلا تيبلا ةرجأو ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 ةرجأو) :م نكي ملامو «هنم اتومضم ناك ام نهترملا ىلع نهرلا ظفاح يأ :ش ( ظفاحلا ةرجأ

 نهرلا ةقفنو) :م نهارلا ىلعال ملغلاورقبلل يواسملا كلذكو « نهترملا ىلع كلذك :ش (يعارلا
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 يف ناك ءاوس « نهارلا ىلع وهف هتيقبتو نهرلا ةحلصمل هيلإ جاتحي ام نأ لصألاو . نهارلا ىلع
 هحالصإ نوكيف هل ةكولمي هعفانم كلذكو . ةكلم ىلع قاب نيعلا نأل ؛ نكي مل وأ لضف نهرلا
 يعارلا ةرجأو هبرشمو هلكأم يف ةقفنلا لثم كلذو « ةعيدولا يف امك هكلم ةنؤم هنآ ال هيلع هتيقبتو

 يقسو نهرلا دلو رئظ ةرجأو قيقرلا ةوسك سنجل ا اذه نمو . ناويحلا فلع هنأل ؛ هانعم يف

 دي ىلإ هدرل وآ هظفحل ناک ام لکو هحلاصمب مایقلاو هذاذجو هلیخن حیقلتو رهنلا يرکو ناتسبلا

 بجاو ظفحلاو هل قح كاسمإلا نأل ؛ ظفاحلا ةرجأ لثم نهترملا ىلع وهف هنم ءزج درل وأ نهترملا

 . [....] هيلع هلدب نوکیف « هيلع

 ‹ نهارلا ىلع وهف هتيقبتو نهرلا ةحلصمل هيلإ جاتحي ام نأ ) :م بابلا اذه يف :ش ( لصألاو نهارلا ىلع

 يأ :ش (هكلم ىلع قاب ) :م نهرلا نيع يأ :ش ( نيعلا نأل ؛ نكي مل وأ لضف نهرلا يف ناك ءاوس
 يف امك هكلم ةنؤم هنأ امل هيلع هتيقبتو هحالصإ نوكيف هل ةكولم هعفانم كلذكو ) :م . نهارلا كلم ىلع

 يصوملا دعلاك اذه سيلو :ش (هبرشمو هلكأم يف ةقفنلا لثم كلذو ) :م عدوملا ىلع هنأ :ش ( ةعيدولا

 ةرجأو) :م هعفانمب قحأ هل هب يص وملا نأل < ثراولا ىلع ال هل يصوملا ىلع هتقفن نإف « هتمدخب

 نأل يأ :ش (ناويحلا فلع هنأل ) :م برشملاو لكأملاو « قافنإلا ىنعم يأ :ش ( هانعم يف يعارلا

 . هببس هنأل ناويحلا ىلع رجألا

 ظفحلاو اًضيأ اهظفحي فلعلل ةبادلا قوسيل يعارلا نأ امك : تلق نإف : ةعيرشلا جات لاقو

 . ؟ امهيلع رجألا نوكي نأ بجيف « نهارلا ىلع فلعلاو « نهترملا ىلع

 ظفحلانألو « عطقيال ىعرملا نم قراسلا نأ ىرت الأ« ظفحللال فالعألل يعارلا : تلق

 هنأل ؛ نهترملا ىلع يعارلا ةرجأ : ضعبلا دنعو . فارطألا نود لئاس ربلاف لصألاب رجألاو « عبت

 هنأل ؛يرتشملا وهو كلالا ىلعال عئابلا ىلع عيبملا ةقفنك هيلع هتقفن نوكيف هلجأل سوبحم

 نوكتف« نهارلل لصاح نهرلا كاسمإ يف عفانملا مظعم نإ :لوقنانكل« عئابلا ىلع سوبحم

 . ىنعملا اذهل رجلا ىلعرجأتسملا ةقفنو « هيلع هتقفن

 ةوسك ) :م هتيقبتبو نهرلا ةحلصم هيلإ جاتحي ام سنج نم يأ :ش ( سنجلا اذه نمو ) :م

 حبقلتو رهنلا يركو ) :م ايرك تيرك نم هرفح يأ :ش ( ناتسبلا يقسو نهرلا دلو رثظ ةرجأو قيقرلا

 ةروسكملا ميجلاب :ش (هذاذجو ) :م قشني ام وأ ىشنألا علط يف ركذلا ملط عضو وهو :ش ( هلیخن

 ظفحل يأ :ش ( هظفحل ناك ام لكو هحلاصم مايقلاو ) :م ءيشلا نم عطق ام نيتمجعملا نيلاذلابو

 م حارجلا ةموادمك :ش (هنم ءزج درل وأ ) :م قبلا لعج لثم :ش ( نهترملا دي ىلإ هدرل وأ ) :م نهرلا

 هيلع هلدب نوكيف « هيلع بجاو ظفحلاو هل قح كاسمإلا نأل ؛ ظفاحلا ةرجأ لثم نهترملا ىلع وهف )

 ۰ . نيخسانلا ملق نم دجو ضايب اذه :ش([........... .]
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 همحر- فسوي يبأ نعو . ةياورلا رهاظ يف اذهو « هيف نهرلا ظفحي يذلا تيبلا ةرجأ كلذكو

 لعج مسقلا اذه نمو . هتيقبت يف ىعس هنأل ؛ ةقفنلا ةلزنمب نهارلا ىلع ىوألا ءارك نأ : -هللا

 ةنؤم تناكف « هدريل هل تناك يتلا ءافيتسالا دي ةداعإ ىلإ جاتحم هنأل ؛ نهترملا ىلع هنإف « قبآلا

 ردقب هيلعف رثكأ نهرلا ةميق تناك نإو « ءاوس نيدلاو نهرلا ةميق تناك اذإ اذهو « همزليف درلا

 يف هديو « ديلا ةداعإل درلاو « هدي يف ةنامأ هنأل ؛ هيلع ةدايزلا ردقب نهارلا ىلعو « نومضلما
 يذلا تيبلا ةرجأ فالخب اذهو ‹ كلاملا ىلع نوكي اذهلف « اهيف عدوملاك وه ذإ كلاما دي ةدايزلا

 بيسب كلذ بوجو نأل ؛ لضف نهرلا ةميق يف ناك نإو « نهترملا ىلع بجت اهلك نإف « هانركذ
 همزلي اغنإ لعجلا امأف . هل تباث لكلا يف سبحلا قحو « سيحل ا

 رثكأ نهرلا ةميق ناك نإو « ءاوس نيدلاو نهرلا يف ناك اذإ نهترملل مزال قبآلا لعجو
 يبأ نع ةعامس نبا ركذو . ةنامألاردقب نهارلا ىلعو « نومضلملا ردقب نهترملا ىلع ناك

 اغإف نهترملا نم هاضق ام بسح نهارلا هادأ نإ دبعلا ةبقر يف لعجل ا نأ : - هللا همحر -فسوي

 رهاظ يف اذهو « هيف نهرلا ظفحي يذلا تيبلا ةرجأ كلذكو ) :م « تباث لاح ىلع هنيدو هنهر حلصأ

 . (ةياورلا

 باودلا هيلإ يرأت يذلا ناكملا يأ :ش ( ىواأم لا ءارك نأ : ه-للا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 يب نع ةعامس نبا ىورو : يزارتألا لاقو :ش ( هتيقبن يف ىعس هنأل « ةقفنلا ةلزنمب نهارلا ىلع) :م

 دنع ناك نإف : هيلإ يوأت يذلا باودلاو منغلاو رقبلا ىوأم يف افلتخا نهترملاو نهارلا يف فسوي

 اذه نمو) :م نهارلا ىلع ءاركلا نوكيو اهل يرتكي كلذ ىبأ نإو «هلزنم يف وهف ةعس نهترملا
 جاتحم هنأل نهترملا ىلع هنإف « قبآلا لعج ) :م نهترملا ىلع هنولعجت يذلا مسقلا نم يأ :ش ( مسقلا

 لكلا : ةثالثلا ةمئألا دنعو :ش ( همزليف : درلا ةنؤم تناكف « هدريل هل تناك يتلا ءافيتسالا دي ةداعإ ىلإ

 . هل كلملا نأل « نهارلا ىلع

 نإو ‹ ءاوس نيدلاو نهرلا ةميق تناك اذإ ) :م نهترملا ىلع يذلا قبلا لعج يأ :ش (اذهو ) :م

 ةدايزلا ردقب نهارلا ىلعو ‹ نومضملا ردقب ) :م نهترملا ىلع يأ :ش ( هيلعف رثكأ نهرلا ةميق تناك

 وه ذإ كلاملا دي ةدايزلا يف هديو ) :م نهترملا دي يأ :ش ( ديلا ةداعإل درلاو هدي يف ةنامأ هنأل ؛هيلع

 يأ :ش (اذهو « كلاملا ىلع نوكي اذهلف ) :م ةدايزلا يف عدوملاك نهترملا يأ :ش ( اهيف عدوملاك

 يذلا تيبلا ةرجأو : هلوق نم مدقت اميف ينعي :ش ( هانركذ يذلا تيبلا ةرجأ فالخب ) :م روكذملا

 ناك نإو « نهترملا ىلع بجت ) :م ةرجألا لك يأ :ش ( اهلك نإف ) :م نهترملا ىلع نهرلا هيف ظفحي
 دنع :ش ( سبحلا بسب كلذ بوجو نأل ) :م اهلبق اجب ةلصاو « نإ » ةملك :ش ( لضف نهرلا ةميق يف

 يأ :ش ( همزلي امنإ لعجلا اماف ) :م نهترملل يأ :ش ( هل تباث لكلا يف سبحلا قحو ) :م نهترما
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 ضارمألا ةلاعمو . حورقلاو ةحارجملا ةاوادمو : لاق . نومضملا ردقب ردقتيف ‹ نامضلا لجأل

 نؤم نم هنأل ‹ ةصاخ نهارلا ىلع جارخلاو ةنامألاو نومضملا ىلع مسقنت ةيانجلا نم ءادفلاو

 يف نهرلا لطبي الو ‹ نيعلاب هقلعتل نهترملا قح ىلع مدقم جرخي اميف رشعلاو : لاق . كلما

 . قاقحتسالا فالخب ‹ هكلم يفاني ال هبوجو نأل ؛ يقابلا

 نم :ش ( نومضملا ردقب ردقتيف ) :م كلذك ناك اذإو ‹ نهترملا ىلع :ش ( نامضلا لجأل ) :م نهترملا

 . نيدلا

 نومضملا ىلع مسقنت ةيانجلا نم ءادفلاو ضارمألا ةحلاممو حورقلاو ةحارجلا ةاوادمو : لاق ) :م

 هلاق ‹ هيلع ناك نهارلا دنع تثدح اذإ امآ « نهترملا دنع ءايشألا هذه تثدح اذإ اذه :ش ( ةنامألاو

 . خياشملا نع ًالقان ةعيرشلا جات

 اهنمضي يذلا لاومألاب نهرلا قحلي يذلا نيدلاو ةيانحلا نم ءادفلاو : يزارتألا لاقو

 نهارلا نم دحاو لك قح يف اهقح يف كلذ نآو « نهرلا يف كلذ بجو اذإ كالهتساللاب

 . هلام نم نوكيف « نماضلا ةيانج ىرجم يرجي نماضلا دي يف نومضألا ةيانج نأل « نهترملاو

 . نهارلا ىلع نوكتف « ةعيدولا ةيانجك اهنإف ةنامألا ةيانج امأو

 قح ىلع مدقم جرخي اميف رشعلاو : لاق . كلملا نؤم نم هنأل ؛ ةصاخ نهارلا ىلع جارخلاو ) :م

 قح نأل «نهترملا قح ىلع اًمدقم نوكيف« نيعلاب رشعلا قلعتل يأ :ش ( نيعلاب هقلعتل نهترملا
 . ةيلالا ىلع مدقم نيعلاو « نيعلا ثيح نم ال ةيلاملا ثيح نم نهرلاب قلعتي نهترملا

 نم يهو اهعم كلذ نهترا عرزو رجشو لخن اهيف اًضرأ نهرلا يف نأ : ةلأسملا ةروص
 طقس ول ذإ نيدلا نم اًئيش طقسي ال كلذ نإف « عرزلا نم رشعلا ناطلسلا ذخأف رشعلا ضرأ

 . زوجي ال اذهو « رشعلاو نيدلا نيقح دحاو لا ًاضباق ريصي نأ ىلإ ىدأ

 ‹ نيعلاب رشعلا قلعتل :هلوق ىلع درت ةهبش يفنلا اذه :ش ( يقابلا يف نهرلا لطبي الو ) :م

 لطبي الو : هلوقب اذه نع باجأف « نيعلا ضعب قحتسا ول امك ريصي نیعلاب اًقلْعتم ناک ال ينعي

 ( هكلم يفاني ال ) :م رشعلا بوجو يأ :ش ( هبوجو نأل ) :م رشعلا نم هذخأ دعب يقابلا يف نهرلا

 حصف « زاج رخآ عضوم نم رشعلا یدآ ولو « زاج هعاب ول هنأ یرت الآ « هنهر ام عیمج يف :ش

 فالخب ) :م ًدراط الو اًتراقم ال نهرلا يف عويشلا نكمتي مل نيعف جرح مث لكلا يف نهرلا

 ملف ريغلا كلم هنأل « هيف نهرلا حصي مل قحتسملا ردقب قحتسم رهظ اذإ ينعي :ش ( قاقحتسالا

 . عاشم هنأل هءارو اميف اذكو « هيف نهرلا حصي
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 ىلع بجي امي امهدحأ قفنأ امو ‹ عوطتم وهف هبحاص ىلع بجو ام امهدحأ هادأ امو : لاق

 -ةفينح يب نعو . ةماع يضاقلا ةيالو نأل؛ هب هرمأ هبحاص نأك « هيلع عجر يضاقلا رمأب رخآلا

 -فسوي وبأ لاقو . يضاقلا رمأب ناك نإو ارضاح هبحاص ناك اذإ عجري ال هنأ : -هللا همحر

 . ملعأ هللاو « رجحلا ةلاسم عرف يهو « نيهجولا يف عجري هنأ : -هللا همحر

 :ش ( هبحاص ىلع بجو ام ) :م نهترملاو « نهارلا نم يأ :ش ( امهدحأ هادآ امو : لاق ) :م

 امن امهدحأ قفنأ امو ) :م هرمأ ريغب هريغ نيد ىضق هنأل :ش ( عوطتم وهف ) :م اهريغو ةرجأ نم

 . :ش ( هيلع عجر يضاقلا رمأب رخآلا ىلع بجي

 ‹ نهارلا ىلع اتيد هلعجي نأ دبالو « قافتالاب رمألا درجم يفكيال : «ةريخذلا» يفو

 يب نعو . ةماع يضاقلا ةيالو نأل ؛ هب هرمأ هبحاص نأك ) :م - هللا مهمحر - انخياشم ر عو

 نب نسحلا هاور : :ش ( يضاقلا رمأب ناک نو ارضاح هبحاص ناک اذإ عجری ال هنآ :- هللا همحر -

 ٠ - للا امهمحر - ةفح يبآ نعو تسوي يأ نع كلام يأ

 هتبیغو هبحاص ةرضح يف ينعي :ش ( نيهجولا.يف يف عجري : : - هللا همحر - فسوي وبآ لاقو ) :م

 ال يضاقلا نأ : - هللا همحر - ةفينح يبأ بهذمف :ش ( ملعأ هللاو « رجحلا ةلاسم عرف يهو ) :م

 ىريال ةفينح وبأف : « مالسإلا خيش طوسبم » يفو « هيلع يلي : امهدنعو « رضاحلا ىلع يلي

 ةيالو يضاقلل :امهدنعو « هروضحو هتبيغ لاح افان نوكيالف « رحلا ىلع يضاقلا رجح

 . هروضحو هتبيغ لاح يضاقلا رمآ هيلع ذفنيف « هروضحو هتبیغ لاح هرجح
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 زوجي ا امو هب ناهترالاو هناهتړا زوجي ام نایب يف باب
 : امهدحأ : ناهجو هيف انلو . زوجي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو « عاشملا نهر زوجي الو : لاق

 وهو دقعلا هلوانتي اميف روصتي ال اذهو « ءافيتسالا دي توبث اندنع هنإف نهرلا مكح ىلع ینتہی

 . عيبلل هنيعت وهو ‹ هدنع مكحلا وه ام لبقي عاشملا هدنعو « عاشملا

 ( زوجي ال امو هب ناهترالاو هناهترا زوجي ام نایب يف باب ) :م

 زوجي ال ام نايب يفو « هب ناهترالا زوجي ال امو هناهترا زوجي ام نایب يف باب اذه يأ :ش
 . لامجإلا دعب ليصفتلا نأل « ًالصفم هنايب يف انه حرش اًقلطم نهرلا ركذ الو . هناهترا

 مسقني امیف اعئاش ناک ءاوس :ش ( عاشملا نهر زوجي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . (هرصتخم» يف كلذ لك يخركلا ركذ « هريغ نم وأ كلذ يف هكيرش نم عاشملا نهر ءاوسو

 < ينغملا» يفو « دساف وأ لطاب هنأ ضرعتي ملو عاشملا نهر زاوج مدع يرودقلا ركذو

 نومضم دسافلا نهرلا مكحب ضوبقملاف : لاق ثيح « لطاب ال دساف هنأ ىلإ ةراشإ « ةريخذلا»و

 دسافلاو لطابلا عيبلاك ناكف . ًالصأ دقعني ال لطابلا نأل « لطاب نهرلا يفو حيحصلا يف

 . دسافلا عيبلاك ناكف « دقعني

 دقعني زاوجلا طئارش دجو اذإف « اًتومضم ألام هب لباقملاو الام نوكي نأ نهرلا داقعنا طرشو

 الام نهرلا نكي مل عضوم لك يفو ادساف دقعني هزاوج طئارش نم اًطرش دقف اذإو « اًحيحص

 يعازوألاو روث وبأو دمحأو كلام لاق هبو . :ش ( زوجي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 . يتسبلاو ىليل يبأ نباو

 يأ :ش ( امهدحأ ) :م ناقيرط يأ :ش ( ناهجو ) :م نهرا رمأ يف يأ :ش ( هيف انلو) :م

 دي توبث اندنع ) :م نهرلا مكح هنايب يف يأ :ش ( هنإف « نهرلا مكح ىلع ىنتبي ) :م :نيهجولا دحأ

 نأل :ش ( عاشملا وهو دقعلا هلوانتي اميف روصتب ال ) :م ءافيتسالا دي توبث يأ :ش (اذهو « ءافيتسالا

 . عاشملا نهر حصي الف روصتي ال عاشملا سبحو « مئادلا سبحلا وه نهرلا مكح

 نيب يعفاشلا ليلد فنصملا جردأ « - هللا همحر - يعفاشلا دنعو يأ :ش ( هدنعو ) :م

 نيع عاشملاو :ش ( عيبلل هنيعت وهو هدنع مكحلا وه ام لبقي عاشملا) :م : هدنع نأ :وهو « نيهجولا

 . هنهر زوجیف هعیب زوجي
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 ىلإ رظنلاب وأ صنلاب اًضوبقم الإ عرشي مل هنأل ؛ مئادلا سبحلا وه نهرلا بجوم نأ : يناثلاو

 الإ هيلإ يضفي الو « ماودلاب قلعتي كلذ لكو « هانيب يذلا هجولا نم قاثيتسالا وهو هنم دوصقملا

 اذإ امك ريس هين « ةأياهملا نم دبال هنأل « ماودلا توفي عاشملا يف هانزوج ولو . سبحلا قاقحتسا

 ةبهلا فالخب اهلمتحي ال امو ةمسقلا لمتحي اميف زوجي ال اذهلو ءال ًامويو ًاموي كتنهر :لاق

 مكح امآ ‹ مسقي اميف وهو ةمسقلا ةمارغ ةبهلا يف عنالا نأل ؛ ةمسقلا لمتحي ال اميف زوجت ثيح

 لمتحي ال ناك نإو هلبقي ال عاشملاو ءافيتسالا دي توبث مكحلا انه اهو  هلبقي عاشملاو كلم ا ةبهلا

 يناثلا هجولا ىلعو ‹ لوألا هجولا ىلع همكح لبقي ال هنأل ؛ هكيرش نم زوجي الو « ةمسقلا

 ءال اويو اًموي نهر هنأک ریصيف « نهرلا مكحب اًمويو كلملا مكحب اًموب نكسي

 ينعي :ش ( مئادلا سبحلا وه نهرلا بجوم نأ ) :م : يناثلا هجولا يأ :ش ( يناشلاو ) :م

 ( هنأل ) :م ناك ببس يأ نم ةغل سجل ا هانعم نأل « مئادلا سبحلا همزال ينعي « همكح بجوم

 ( ةضوبقم ناهرف :  ىلاعت هلوق وهو :ش ( صنلاب ًاضوبقم الإ عرشي مل ) :م نهرلا نأل يأ :ش

 قاثيتسالا وهو هنم دوصقملا ىلإ ) :م رظنلاب الإ عرشي ملو :ش ( رظنلاب وأ ) :م ( ۲۸ ةيآلا :ةرقبلا)

 ءاضق ىلإ عراستيف « هب عافتنالا نع ارجاع نوكيل مدقت اميف هلوق وهو :ش ( هانيب يذلا هجولا نم

 م قاثيتسالاو مئادلا سبحلاو ءافيتسالا دي نم يأ :ش ( كلذ لكو ) :م هرجضل وأ هتجاحل نيدلا

 قاقحتسا الإ ) :م سبل ا ماود ىلإ يأ :ش ( هيلإ يضفي الو ) :م ديلا ماود يأ :ش ( ماودلاب قلعتي)

 م ديلا ماود قاقحتسا يأ :ش ( ماودلا توفي عاشملا يف ) :م نهرلا يأ :ش ( هانزوج ولو « سبحلا

 :ش ( ال امویو اموی كتنهر : لاق اذإ امک ریصیف ) :م كاسمإلا يف كلاملا عم :ش ( ةاياهملا نم دب ال هنأل)

 . زوجي ال هنأو

 ال امو ةمسقلا لمتحي اميف زوجي ال ) :م عاشملا يف توبث ماودلا نأ لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 ةمارغ ةبهلا يف عناملا نأل ؛ةمسقلا لمتحي ال اميف زوجت ثيح ةبهلا فالخب ) :م نهرلا يف :ش ( اهلمتحي

 لبقي يأ :ش (هلبقي عاشملاو كلملا ةبهلا مكح امأ ) :م « مسقي ال اميف ال :ش ( مسقي اميف وهو ةمسقلا

 ال ناك نإو « هلبقي ال عاشملاو ءافيتسالا دي توبث مكحلا ) :م نهرلا يف يأ :ش (انه اهو ) :م كلا

 . نيعم ءزج ىلع الإ ةقيقح تبثت ال ديلا نأل :ش ( ةمسقلا لمتحي

 م كلملا دي توبث وهو :ش ( همكح لبقي ال هنأل؛هكيرش نم ) :م نهرلا يأ :ش ( زوجي الو ) :م

 نهرلا بجوم يأ :ش ( :يناثلا هجولا ىلعو ) :م ءافيتسالا دي توبث وهو :ش ( لوألا هجولا ىلع)

 (ال اًمویو اًموي نهر هنأک ریصیف « نهرلا مكحب اًمویو كلملا مكحب اًموي نكسي ) :م مئادلا سبحلا وه
 . انهاذكف ‹ زوجي ال : اًمویو اموی كتنهر : لاق نأب كلذب حرص ولف :ش
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 عني ال هنأ : -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « لصألا ةياور يف نهرلا ءاقب عني ىراطلا عويشلاو

 ةيلحملا مدعل عانتمالا نأ : لوألا هجو . ةبهلا هبشأف « ءادتبالا مكح نم لهسأ ءاقبلا مكح نأل <

 هرابتعا ىلإ ةجاح الو .هانيب ام ىلع ةمارغلا ىفنل ءادتبالا ىف ضبقلا رابتعاو « كلملا وهو اهمكح

 لدعلا نهارلا لكوي نأ : هتروص :ش ( لصألا ةياور يف نهرلا ءاقب عني ئراطلا عويشلاو ) :م

 ةضف اًمهرد نورشع هعئابلف نهري وأ نيعلا ضعب عيبيف اًقرفتمو اعمتجم ىأر فيك نهرلا عيب
 ةنامألا ةصح ىقبتو « نومضملا ةصح يهو بلقلا فصن نهترملا نمضيف رسكيف « مهارد ةرشعب

 . حيحصلا وهو «حصي الف « نراقملاك ئراطلا عويشلاو « اعاشم نوكي ال ىتح عطقيف اتهر

 عويشلا نأ يآ :ش ( هنأ ) :م : هنع ةعامس نبا هاور :ش ( : -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 نهرلا عيبي لدعلا نأ ليلدب :ش ( ءادعبالا مكح نم لهسأ ءاقبلا مكح نأل ؛ عن ال ) :م ئراطلا
 حصي نأ عني ال كلذكف « زجي مل اتيد ءادتبالا يف هنهر ولو . اتهر يرتشملا ةمذ يف نمثلا ريصيف

 ةحص طرش نم دقع هنأل وأ « ءادتبالا لاح يف حصي مل نإو « ءاقبلا لاح يف عاشملا يف نهرلا

 نم ةئراطلا ةعاشإلا عني ال ثيح :ش ( ةبهلا هبشأف ) :م هيف رثؤت ال ةئراطلا ةعاشإلاو ٠ ضبقلا

 . ةبهلا ءاقب

 ةيلحم يأ :ش ( ةيلحملا مدعل عانتمالا نأ ) :م :لصألا ةياور وهو :ش ( لوألا هجو ) :م

 يف ةيمرحملاك ) :م هيف :ش ( ءاوس ءاقبلاو ءادتبالاف ) :م لحملا يأ :ش ( هيلإ عجري امو) :م ءافيتسالا

 ( اهمكح لبقي عاشملا نأل ؛ ةبهلا فالخب ) :م ءاقبلاو ءادتبالا نيب هيف قرفي ال هنإف :ش ( حاكنلا باب

 . ةمسقلا ةمارغ يأ :ش ( ةمارغلا يفنل ءادتبالا يف ضبقلا رابتعاو ‹ كلما وهو) :م ةبهلا مكح يأ :ش

 مل وهو « ةمسقلا ةنؤم مزليف ميلستلاب نهارلا بلطي ضبقلا لبق كلملا انتبث ول انأ : هنايب

 ةجاح الو ) :م « مسقياميف يهو ةميقلا ةمارغ : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( هانيب ام ىلع ) :م كلذب مزتلي

 . دقعلا مات طرش هنأ رم امل :ش ( ءاقبلا ةلاح يف ) :م ضبقلا رابتعا يآ :ش ( هرابتعا ىلإ

 ضعب يف عوجرلا حصي ) :م هيفاني ال عاشملاو ةبهلا مكح كلملا نأ لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 يف خسافتلا حصي ملف هيفانت ةعاشإلاو مئادلا سبحلا كلم همكح نإف « نهرلا فالخب :ش ( ةبهلأ

 ضبقلا ماود نأل :ش ( نهرلا ضعب يف دقعلا خسف زوجي الو ) :م : هلوق ىنعم وهو « نهرلا ضعب
 . ضعبلا يف هخسف زوجيال كلذك ناك اذإف « كلذ يفاني عويشلاو همكح
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 نهر الو ‹ ضرألا نود ضرألا عرز الو « ليخنلا نود ليخنلا سوؤر ىلع ةرمث نهر الو : لاق

 . عئاشلا ىنعم يف ناكف « ةقلخ نوهرمب سيل اب لصتم نوهرملا نأل ءاهنود ضرألا يف ليخنلا

 موقي لاصتالا نأل٬ رمثلا نود ليخنلا وأ عرزلا نود وأ ليخنلا نود ضرألا نهر اذإ اذكو : لاق

 ضبق نكي ال هنأل ؛ زجي مل نوهرمب سيل اب الصتم ناک اذإ نوهرملا نأ لصألا راصف « نيفرطلاب
 نأل ؛ زئاج رجشلا نودب ضرألا نهر نأ : -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو . هدحو نوهرملا

 ء ءانبلا نود رادلا نهر اذإ ام فالخب ‹ اهعضاومب راجشألا ءانتسا نوكيف تبانلل مسا رجشلا

 نهر ولو : لاق . نهارلا كلمب ةلوغشم يهو ضرألا عيمج انهار ريصيف ‹ ىنبملل مسا ءانبلا نأل

 . ةحصلا عنمت ال يهو ةرواجم هذه نأل ‹ زاج اهعضاومب ليخنلا

 نهر زوجي الو : هلوق ىلع فطع اذهب :ش (ةرمث نهر الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 م لخنلا نهر نود يأ :ش ( لخنلا نود لخنلا سوؤر ىلع ) :م ةرمث نهر زوجي الو يأ «عاشلا

 نهر نود يأ :ش ( ضرألا نود ) :م ضرألا يف عرز نهر زوجي الو يأ :ش ( ضرألا عرز الو)

 نود يأ :ش ( اهنود ضرألا يف ) :م ليخنلا نهر زوجي الو يأ :ش ( ليخنلا نهر الو ) :م ضرألا

 ىنعم يف ناكف ) :م ةقلخلا ثيح نم يأ :ش ( ةقلخ نوهرمب سيل اب لصتم نوهرملا نأل ) :م ضرألا

 . هدحو هيف ضبقلا ىتأتي ال هنأل « زئاج ريغ كلذو :ش ( عئاشلا

 ( ليخنلا وأ عرزلا نود وأ ليخنلا نود ضرألا نهر اذإ ) :م زوجي ال اذكو يأ :ش (اذكو ) :م

 ضرألا نيب لاصتالا يأ :ش ( نيفرطلاب موقي لاصتالا نأل ؛رمشلا نود ) :م نهر وأ : يأ :ش

 هسبح نكي ال هريغب ًالصتم نوهرملا نوكيف « امهنم دحاو لك فرطب موقي عرزلا وأ ليخنلاو
 سيل اب ًالصتم ناك اذإ نوهرملا نأ لصألا راصف ) :م زوجي الف عاشملا نهر ىنعم يف ناكف « هنود

 . هريغو نوهرملا نيب لاصتالل :ش ( هدحو نوهرملا ضبق نكمي ال هنأل ؛ زجي مل نوهرمب

 ۾ هنع نسحلا هاور :ش ( زئاج رجشلا نودب ضرألا نهر نأ :- هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) :م

 نوكيف ) :م ارجش ال اًعذج عطقلا دعب ىمسياذهلو « ضرألا ىلع :ش ( تبانلل مسا رجشلا نأل )

 عضوملا نم كلذ ىوس ام ألوانتم نهرلا دقع ناكف « ضرألا نم :ش ( اهعضاومب راجشألا ءانثتسا

 . لطاب نهرلا نأ روهشملاو : «هحرش» يف يرودقلا لاقو . عاشم ريغ مولعم نيعم ضرألا نم

 م نهارلل عاتم اهيف يتلا ضرألا نهرك راصف « نهرب سيل اب لوغشم نهرلا نأ : ههجوو
 ةلوغشم يهو ضرألا عيمج اتهار ريصيف ‹ ىنبملل مسا ءانبلا نأل ؛ ءانبلا نود رادلا نهر اذإ ام فالخب)

 . زوجي الف :ش ( نهارلا كلمب

 :ش (ةرواجم ) :م اهعضاوم يأ :ش ( هذه نأل « زاج اهعضاومب ليخنلا نهر ولو : لاق ) :م

 ال اهنأل :ش ( ةحصلا عنمت ال يهو ) :م اهريغل ةرواجم ةنيعم ةعقب لخنلا عضاوم نأل لخنلا ناكل
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 ءدقعلل احيحصت ًاعبت لخديف هب هلاصتال عبات هنأل « نهرلا يف لخدي رمث هيف ناک ولو : لاق

 فالخبو . هركذ ريغ نم هلاخدإ ىلإ ةرورض الو زئاج رمثلا نودب ليخنلا عيب نأل « عيبلا فالخب
 لخدي اذكو . ام هجوب عباتب سيل هنأل « ركذ ريغ نم رادلا نهر يف لخدي ال ثيح رادلا يف عاتما

 ءانبلا لخديو : لاق . ةرمشثلا يف انركذ ام عيبلا يف لخدي الو ‹ ضرألا نهر يف ةبطرلاو عرزلا

 ولو زاج اهيف اب رادلا نهر ولو : لاق . انركذ امل  ةيرقلاو رادلاو ضرألا نهر يف سرغلاو

 ‹ هتصحب اًتهر يقب هدحو هيلع نهرلا ءادتبا زوجي يقابلا ناك نإ هضعب قحتسا

 رمث ) :م هعضاوجب هنهر يذلا لخنلا يف يأ :ش ( هيف ناك ولو : لاق ) :م عاشملا ىنعم يف نوكت

 احیحصت اًعبت لخدیف ) :م لخنلاب رمثلا لاصتال يأ :ش ( هب هلاصتال عبات هنأل ؛ نهرلا يف لخدي

 . عاشملا نهر ىنعم يف ناك نهرلا يف رمتلا لخدي مل ول ذإ :ش ( دقعلل

 لخنلا يف عيبلا حيحصت نأل ‹ ركذلاب الإ رامشثلا لخدي ال ثيح :ش ( عيبلا فالخب ) :م

 الو « زئاج رمشلا نودب ليخنلا عيب نأل ) :م نهرلا فالخب « عيبلا ةحص عني ال عويشلا نأل « نكمن

 ( ركذ ريغ نم رادلا نهر يف لخدي ال ثيح رادلا يف عاتملا فالخبو ‹ هركذ ريغ نم هلاخدإ ىلإ ةرورض

 عيب يف ركذ ريغ نم لخدي ال نمشلا نأ امك ينعي « عيبلا فالخب : هلوق ىلع فطع اذه :ش.

 :ش ( ام هجوب عباتب سيل هنأل ) :م ركذ الب رادلا نهر يف رادلا يف عاتملا لخدي ال كلذكف « لخنلا

 . هوجولا نم هج وب يأ

 ‹ ضرألا نهر يف ) :م رصم لهآ ةغل يف ميسربلا يهو :ش ( ةبطرلاو عرزلا لخدي اذكو ) :م

 ءانبلا لخديو : لاق ) :م « عبات هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( ةرمثلا يف انركذ امل عيبلا يف لخدي الو

 هذه وأ ضرألا هذه وأ رادلا هذه كتنهر : لاق نأب :ش ( ةيرقلاو رادلاو ضرألا نهر يف سرغلاو

 ‹ عمت هنآ :ش (انركذ ام ) :م سرغلاو ءانبلا لخدي اًعيش صخي ملو لوقلا قلطأو . ةيرقلا

 ‹ نهرلا دقعب نهارلا كلم نم جرخي مل نهرلا نأل « عيبلا نهرلا هبشي الو نهرلا يف نالخديو

 . عيبلاب عئابلا كلم جرخو

 هيلع نهرلا ءادتبا زوجي يقابلا ناك نإ هضعب قحتسا ولو « زاج اهيف ا رادلا نهر ولو : لاق ) :م

 اًتومضم يأ « هتصحب هيف نهرلا يقب اززعم يقابلا ناك اذإ ينعي :ش ( هتصحب اًنهر يقب هدحو

 نم لقألاب اًتومضمو نيدلاب اًسوبحم نهرلا ةروريصو « نامكح نهارلل « نيدلا نم هتصحب

 . نيدلا نم هتصحب اغ لقألاب اًتومضم يقابلا يقب هنيعب اًنضعب قحتسا اذإف . نيدلا نمو هتميق

 ناب نیدلا نم هتصحب اًئومضم اًسوبحم نوکی هنکلو « نیدلا عیمجب ًاسوبحم یقبیو « هتمیق نمو

 . هتصحب كلهف يقابلا باصأ امف « قحتسملا ةميقو يقابلا ةميق ىلع نيدلا مسقي

 بهذي ال نيدلاب ءافو يقابلا ةميق يف ناك نإو . هتمذ يف اًنيد يقب قحتسملا باصأ امو
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 وأ نهارلا نوك ميلستلا عنيو ‹ يقابلا ىلع الإ درو ام هناك لعج نهرلا نأل « هلك لطب الإو

 لمحلا ةنوهرملا ةبادلا ميلست عنيو ‹ نوهرملا ءاعولا يف هعاتماذكو «ةنوهرملا رادلا يف هعاتم

 . نوكي ثيح اهنود لمحلا نهر اذإ ام فالخب . اهل لغاش هنأل؛ لمحلا يقلي ىتح متي الف ءاهيلع

 نود ءاعو يف وأ راد يف ًاعاتم نهر اذإ امكراصف <« هب ةلوغشم ةبادلا نأل ؛ هيلإ اهعفد اذإ مات اتهر

 جرسلا عم ةبادلا عفدو اهسأر يف امال وأ ةباد ىلع اجرس نهر اذإ ام فالخب . ءاعولاو رادلا

 ةرمثلا ةلزنمب ةبادلا عباوت نم هنأل ؛ هيلإ هملسي مث اهنم هعزني ىتح اتهر نوكي ال ثيح « ماجللاو

 نإو ينعي :ش (هلك لطب الإو ) :م نيدلاب ءافو هيفو ءادتبا يقابلا نهر ول ام فالخب « نيدلا عيمج

 لعج نهرلا نأل) :م «هعيمج لطب اعئاش ناك نأب هدحو هيلع نهرلا ءادتبا زوجي يقابلا نكي مل

 .ردقم وهو يقب امل اًهأر راصف « قحتسملا نم يأ :ش ( يقابلا ىلع الإ درو ام هناك

 وأ يأ :ش ( هعاتم وأ نهارلا نوك ) :م نهترملا ىلإ نهرلا ميلست يآ :ش ( ميلستلا عميو ) :م

 - ةفينح يبأ نع نسحلا لاق : « هحرش » يف يرودقلا لاق :ش ( ةنوهرملا رادلا يف ) :م هعاتم نوك

 اهتعفدو كيلإ اهتملس دق : لاقف اهفوج ىف اعيمج نهترملاو نهارلاو اراد هنهر اذإ : - هللا همحر

 جرخ نإف « رادلا نم نهارلا جرخي ىتح اهر نكي مل « تلبق دق : نهترلا لاقف « اهر كيلإ
 اذإ امهنآ كلذو « جرخ امدعب اهتملس دق : نهارلا لوقي نأ الإ ‹ نهرلا متي مل كلذ دعب رادلا نم

 كلذ حصي مل اذإو . نهترملا ىلإ هميلست حصي ملف اهيف ةتباث رادلا بحاص ديف « رادلا يف اناك

 . رخآ ميلست ديدجت ىلإ جاتحي جرخي یتح میلستلا

 حرش ١ يفو :ش ( نوهرملا ءاعولا يف هعاتم ) :م نوك ميلستلا عني اذكو يأ :ش ( اذكو ) م

 عنيو) :م نهر ام هيلإ ملسي مل نهترملا دنع هيف ام ًالوأ عدوي نأ ميلستلا ةحصل ةليحلا « يواحطلا

 ( اهل لغاش هنأل ؛ لمحلا ىقلب ىتح ) :م نهرلا يأ :ش ( متي الف اهيلع « لمحا ةنوهرملا ةبادلا ميلست

 يف هميلست حصي :- هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاقو . ءعاتملاب رادلا لغشك ةبادلل يأ :ش

 . تانامألاب نهرلا حصي الو :هلوق ىلإ لئاسملا نم ركذ ام عيمج

 اهعفد اذإ امات تهر نوكي ثيح ) :م ةبادلا نود يأ :ش ( اهنود لمحل ا نهر اذإ ام فالخب ) :م

 امك راصف ) :م هل عبات الو هريغب لوغشمب سيل نهرلاو لمحلاب يأ :ش ( هب ةلوغشم ةبادلا نأل « هيلإ

 اجرس نهر اذإ ام فالخب ) :م رشنو فل هيف :ش ( ءاعولاو رادلا نود ءاعو يف وأ راد يف اعاتم نهر اذإ

 جرسلا عم ةبادلا عفدو ) :م ةبادلا سأر يف اتئاك اًماح نهر يأ :ش ( اهسأر يف اًماجل وأ ةباد ىلع

 جرسلا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنأل ؛ هيلإ هملسي مث اهنم هعزني ىتح اًهر نوی ال ثیح « ماجللاو
 ثيح :ش ( ليخنلل ةرمثلا ةلزنمب ) :م نهرلاب اهنع هدارفإ حصي الف :ش ( ةبادلا عاوت نم ) :م ماجللاو
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 يراوعلاو عئادولاك تانامألاب نهرلا حصي الو : لاق . ركذ ريغ نم هيف لخدي :اولاق ىتح

 نامض نم دبالف ‹ نومضم ضبق نهرلا باب ىف ضبقلا نأل « ةكرشلا لامو : لاق . تابراضملاو

 نايعألاب حصي ال كلذكو : لاق . هنم نيدلا ءافيتسا ققحيو «اًنومضم ضبقلا عقيل تباث

 نمضي مل نيعلا كله اذإ هنإف « بجاوب سيل نامضلا نأل « عئابلا دي يف عيبلاك اهريغب ةنومضلملا

 اهنيعب ةنومضملا نايعالا امأف « نهرلا حصي الف عئابلا قح وهو نمثلا طقسي هنكل « اًتيش عئابلا

 لدبو رهملاو علخلا لدبو بوصغملا لثم هكاله دنع ةميقلاب وأ لثم اب اًتومضم نوكي نأ وهو

 ‹ هميلست بجو اًمئاق ناك اذإ هنإف « ررقتم نامضلا نأل ؛ اهب نهرلا حصي دمعلا مد نع حلصلا

 . حصیف نومضم وه ام اتهر ناکف « هتمیق بجت اًکلاه ناک نإو

 يف يأ :ش ( هيف لخدي ) :م : خياشملا يأ :ش ( اولاق ىتح ) :م. اهركذب الإ عيبلا يف لخدي ال

 ريغ نم نهرلا يف كلذ لخد ماجل وأ جرس اهيلع ةباد نهر ول ينعي :ش ( ركذ ريغ نم ) :م نهرلا

 . اًعبت رکذ

 . تابراضملاو يراوعلاو عئادولاك تانامألاب نهرلا حصي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يلا تابثإ ةعيدولا يف نأ ةنامألاو ةعيدولا نيب قرفلاو « هيف فالح الو :ش ( ةكرشلا لامو : لاق

 رجح يف ابوث ىقلأو حير بهاذإامك « اًتمض ديلا تابثإ اهيف نأل « ةنامألا فالخب . ادصق

 نأل ا : :م ةنامألا فالخب نامضلا نعو قافولا ىلإ داع مث فلاخ اذإ ةعيدولا يف نأ اًسضيأو . هریغ

 ءافيتسا ققحتيو « اًنومضم ضبقلا عقيل تباث نامض نم دبالف « نومضم ضبق نهرلا باب يف ضبقلا

 . ءايشألا هذهب حصي الف كلذك ناك اذإو :ش ( هنم نيدلا

 سيل نامضلا نأل ؛ عئابلا دي يف عيبملاك اهريغب ةنومضملا نايعألاب حصي ال كلذكو : لاق ) :م

 . نهرلا حصي الف عئابلا تح وهو نمثلا طقسي هنكل < يش عئابلا نمضي مل نيعلا كله اذإ هنإف « بجاوب

 يف :ش ( ةميقلاب وأ) :م تايلثملا يف :ش ( لئملاب اًتومضم نوكي نأ يهو اهنيعب ةنومضملا نايعألا امأف

 نهرلا حصي دمعلا مد نع حلصلا لدبو رهملاو علخلا لدبو بوصغملا لثم هكاله دنع ) :م ميقلا تاوذ

 وه ا اتهر ناکف « هتميق بجت اًکلاه ناک نإو « همیلست بجو اًمئاق ناک اذإ هنإف « ررقتم نامضلا نأل ؛اهب

 مئاق نومضملا نيعلاو نيحلا دادرتسا ليبق هدي يف نهرلا كله ولو : « يواحطلا حرش » يفو

 نمو نهرلا ةميق نم لقألا نهترملا نم ذخو كدي يف يذلا نيعلا ملس : هل لاقي « نهارلا دي يف

 نهرلا كاله لبق نومضلملا نيعلا كله ولو . كلذك اندنع نومضم نهرلا نأل « نهرام ةميق

 نمر هتميق نم لقألاب كله كلذ دعب نهرلا كله اذإف « نومضملا نيعلا ةميقباًنهر نهرلا ريصيف

 . اهر ناك يذلا نهرلا ةميق



 ءافيتسا الو ءافيتسالل نهرلا نأ قرفلاو . ةزئاج كردلاب ةلافكلاو « لطاب كردلاب نهرلاو : لاق

 ةبلاطملا مازتلالف ةلافكلا امأ . زوجت ال لبقتسملا يف نامز ىلإ كيلمشتلا ةفاضإو « بوجولا لبق

 هل باذ اب ةلافكلا حصت اذهلو . ةالصلاو موصلا يف امك لاما ىلإ اًئاضم حصي لاعفألا مازتلإو

 ثيح دقع ال هنأل ؛ ةنامأ كلهي هدنع كلهف بوجولا لبق هضبق ولف « نهرلا حصي الو نالف ىلع

 « مهرد فلآ ينضرقتل اذه كتنهر : لوقي نأ وهو « دوعوملا نيدلاب نهرلا فالخب . ًالطاب عقو

 ؛ هتلباقمب لالا نم ىمس اب كلهي ثيح نهترملا دي يف كلهو

 تلاق هبو :ش ( لطاب كردلاب نهرلاو ) :م : « ريغصلا عماجل ا » يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
 هكردأ ول نمشلاب اتهر عئابلا نم يرتشملا ذخأي نأ : هتروصو «- هللا مهمحر - ةثالثلا ةمئألا

 كردلاو « لحي مل وأ كاردإ لح ةنامأ كله هدنع كلهف نهرلا سبح اذإ ىتح « لطاب هنإف كرد

 ةلافكلاو ) :م عيبملا قاقحتسا دنع نمثلا نامض هب داريو ءيش لك نم ةيعبتلا نع ةرابع : ةغللا يف

 . ةياور يف دمحأو ‹ حصي ال : يعفاشلا لوق ىف الإ فالح الب :ش ( ةزئاج كردلاب

 لبق يأ :ش ( بوجولا لبق ءافيتسا الو ءافيتسالل نهرلا نأ ) :م نيكردلا نيب :ش ( قرفلاو ) :م
 ىنعم هيف نهرلا نأ هنايب :ش ( زوجت ال لبقتسملا يف نامز ىلإ كيلمتلا ةفاضإو ) :م قحلا بوجو
 حصي ال كيلمتلاو « ةلدابملا ىنعم هيف ناكف « ءافيإ نهرلاو « ءافيتسا ناهترالا نأل « كيلمتلا

 حصي لاعفألا مازتلاو ) :م مازتلا دقع ينعي :ش ( ةبلاطملا مازتلالف ةلافكلا امآ ) :م راطخألاب اهقيلعت

 رذن ول ينعي :ش ( ةالصلاو موصلا يف امك ):م لابقتسالا نامز ىلإ يأ :ش ( لاما ىلإ اًئاضم

 ةفاضإلا لمتحيو « رطخلاب قيلعت لمتحي اهنإف ةقدصلاب رذن ول اذكو . حصي ةالصلاو موصلاب
 . لابقتسالا نامز ىلإ

 ىلإ فاضم لاعفألا مازتلا ةحصو ةبلاطملا مازتلا ةلافكلا نوك لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 اب نهرلا زجي ملو هل رهظ وأ هل بجو اب يآ :ش ( نالف ىلع هل باذ اب ةلافكلا حصت ) :م لامل ا

 ضبق ولف يأ :ش ( بوجولا لبق هضبق ولف ‹ نهرلا حصي الو ) :م :هلوق ىنعم وهو « هيلع هل بوذت
 دعب كله ولاذكو :ش ( ةنامأ كلهي هدنع كلهف ) :م كردلا لولح لبق كردلا يف نهرلا يرتشملا

 ًالطاب هنوكل ‹ نهرللدقع ال نأشلا نأل يأ :ش ( ًالطاب عقو ثيح دقعال هنأل ) :م كردلا لولح

 . نامض الف

 ‹ ةنامأ كلهي ال هنأ ىسع ةنامأ كلهي هلوقب لصتم :ش ( دوعوملا نيدلاب نهرلا فالخب ) :م

 اذه كتنهر : لوقي نأ وهو ) :م هلوقب دوعوملآ نيدلا ةروص فنصملا نيبو . اًتومضم كلهي لب

 ةلباقمب يأ :ش ( هعلباقمب لالا نم ىمس امب كلهي ثيح نهترما دي يف كلهو ‹ مهرد فلأ ينضرقتل
 مث . ةميقلا نم هل ىمس امنو « هتميق نم لقألاب كلهي هنأل « حماست هيفو : يزارتألا لاق . نهرلا

°° 



 رابتعا ىلع حصي يذلا نهرلا ةهجب ضوبقم هنألو « ةجاحلا رابتعاب دوجوملاك لعج دوعوملا نأل
 لام سأرب نهرلا حصيو : لاق . هنمضيف ءارشلا موس ىلع ضوبقملاك همكح هلك ىطعيف « هدوجو

 ٠ ءافيتسالا همكح نأل ؛ زوجي ال :- هللا همحر- رفز لاقو . هيف ملسملاو فرصلا نمثبو ملسلا

 ‹ ةيلاملا يف ةتباث ةسناجملا نأ : انلو . دودسم اهيف لادبتسالا بابو ةسناجملا مدعل لادبتسا اذهو

 نومضملا وهو لاملا ثيح نم ءافيتسالا ققحتيف

 (دوجوملاك لعج دوعوملا نأل) :م « يواحطلا حرش » يف اذكه : لاق هنأ يباجيبسألا مامإلا نع لقن

 ‹ ءيش ضارقتسا ىلإ جاتحي لجرلا نإف :ش ( ةجاحلا رابتعاب ) :م نهرلا دقع ةلاح يف :ش

 اًعفد زاوجلل اًطايتحا ادوجوم دوعوملا نيدلا لعجيف « نهرلا ضبق لبق هيطعي ال لالا بحاصو

 . ضرقتسملا نع ةجاحلل

 رابتعا ىلع حصي يذلا نهرلا ةهجب ضرقلا نم ذوخأملا نألو يأ :ش ( ضوبقم هنألو ) :م

 م ضوبقملا نيدلا مكح يأ :ش ( همكح هلك ىطعيف) :م دوجوم لاك لعج هنأل :ش ( هدوجو

 ءارشلا موس ىلع ضوبقملا نأ الإ « ءارشلا مكح هل ىطعأ ثيح :ش ( ءارشلا موس ىلع ضوبقملاك)

 اب نومضم نهرلا موس ىلع ضوبقملا و نمثلا نم ىمسلملاب ال تغلب ام ةغلاب ةميقلاب نومضم

 نيدلا مكح هل ىطعأ يذلا نهرلا ةهجب ضوبقملا ناك اذإ يأ :ش ( هنمضيف ) :م ةميقلاب ال ىمس

 ؟ دوعوملا نيدلا نع نهرلا موس ىلع ضباقلا نهترملا هنمضيف ضوبقملا

 اميفو ةميقلا هيف بجاولا نأل « حيحص ريغ ءارشلا موس ىلع ضوبقملاب اذه سايق : ليق نإف

 . دوعوملا هيف نحن

 هب هرابتعاو « مزالب سيل هوجولا عيمج يف هيلع سيقملاو سيقملا نيب يواستلا نأ : باوجلاف

 . نآلا هانركذ دقف امهنيب قرفلا امأو . ةنامأ ال اًتومضم كلهي هنأ ثيح نم

 ( هيف ملسملاو فرصلا نمشبو ملسلا لام سأرب نهرلا حصيو ) :م: يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( همكح نأل ؛زوجی ال :- هللا همحر - رفز لاقو ) :م ةثالثلا ةمئألل فالح هيف ملعي الو :ش

 هنيدل ايفوتسم نهترملا ناك نهرلا كله اذإ ينعي :ش ( ءافيتسالا ) :م ةثالثلا نم دحاو لك مكح ىأ

 نهرلا يأ :ش (اذهو ) :م زوجي ال هيف ملسملاو فرصلا لدبو لاملا سأر ريغ ءافيتساو نهرلا نم

 هيلإ راشأ ‹ زوجي ال هسنج ريغ نم ءايشألا هذه لادبتسا ينعي :ش ( ةسناجملا مدعل لادبتسا) :م
2 

 .ًالصأ زوجي ال ينعي :ش ( دودسم ) :م ءايشألا هذه يف يأ :ش ( اهیف لادبتسالا بابو ) :م : هلوقب

 ( نومضلملا وهو لالا ثيح نم ءافيتسالا ققحتيف ) :م ةنامأ ةروص هنأل ةروص ال هانعم نهرلا يف
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 ريغب بهذ كله نإف : لاق . هسفنب نومضم ريغ هنأ انيب ال لطاب عيبملاب نهرلاو : لاق . رم ام ىلع

 سأرو فرصلا نمشب نهرلا كله نإو : لاق . هنذإي اًتضبق يقبف « لطابلل رابتعا ال هنأل ٠ ءيش

 قيقحىشل امكح هنيدل ايفوتسم نهترملا راصو « ملسلاو فرصلا مل دقعلا سلجم يف ملسلا لام
 : لاق . امكحو ةقيقح ضبقلا تاوفل الطب نهرلا كاله لبق اقرتفا نإو : لاق . اًمكح ضبقلا

 قبي ملف هيف ملسملل اًيفوتسم ريصي هنأ : هانعمو ‹ هكالهب ملسلا لطب هيف ملسملاب نهرلا كله نإو
 . ملسلا

 ايفوتسم راصو «دقعلا مث سلجملا يف نهرلا كله اذإف « نهرلا يف نومضملا وهو لاما يأ

 ال ةيلاملاب عقي ءافيتسالاو نهرلا باتك لئاوأ يف ركذ ام ىلإ ةراشإ :ش ( رم ام ىلع ) : هتل

 اأ يملا

 قح هتلباقم يف سيل هنأل :ش ( هسفنب نومضم ريغ هنأ انيب امل لطاب عيبملاب نهرلاو : لاق ) :م
 ؛ نمشلاب اتهر نوكي نأ زوجي الو « هنامض طقس كله اذإ عيبلا نأ یرت الأ « هسفنب نومضم

 يأ :ش ( كله نإف : لاق ) م اتهر هب يطعي نأ زوجي الف ‹ يرتشملا ىلع عئابلل قح نمشلا نأل

 :ش ( لطابلل رابتعا ال هنأل ) : :م هنامض طقس ينعي :ش ( ءيش ريغب بهذ ) :م يرتشملا دي يف نهرلا

 . عيبملاب نهرلا وهو

 همحر - «هداز رهاوخ مالسإلا خيش طوسبم » يفو : - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو

 دي يف نهرلا كله ولف « لطاب نهرلا نإف «عيبملا نم عئابلا نم اتهر ذحخأاذإ يرتشملا - هللا

 ناك اذإف . لام نوهرملا نأل ‹ عيبملا نمو هتميق نم لقألاب اًتومضم كلهي هلعف ريغ نم نهترملا

 مث دقعلا سلجم يف ملسلا لام سأرو فرصلا نمشب نهرلا كله نإو : لاق هنذإب اًتضبق يقبف ) :م ًالطاب

 مكحلا ثيح نم يأ :ش ( امكح ضبقلا قيقحتل اًمكح هنيدل اًيفوتسم نهترملا راصو ملسلاو فرصلا

 . ال ةثالثلادنعو . ةيلاملا ثيح نم سنجلا داحتالو

 نهرلا كاله لبق ) :م ملسلاو فرصلا يف نادقاعلا قرتفا نإو يأ :ش ( اقرتفا نإو : لاق ) :م

 :ش ( اًمکحو ) :م رهاظ وهو :ش ( ةقيقح ضبقلا تاوفل ) :م ملسلاو فرصلا لطب يأ :ش ( الطب

 دعب اقرتفا اذإ ام فالخب « هلبق تبثي الف قيرفتلاب ناكو « كالهلاب اًضباق ريصي اغنإ نهترملا نأل
 . قباسلا ضبقلاب ءافيتسالاب دقعلا مكحتساف اًمكح ضبقلا دجو هنأل « نهرلا كاله

 لاق . نهرلا كالهب يآ :ش ( هكالهب ملسلا لطب هيف ملسملاب نهرلا كله نإو : لاق ) :م

 لاقو :ش ( ملسلا قبي ي ملف هيف ملسملل اًيفوتسم ريصي هنأ : هانعمو) :م - هللا همحر -فنصلا

 ءافو نهرلا يف ناك اذإ هيف ملسملل اًيفوتسم ريصي اغنإ هنأل « هقالطإ ىلع سيل اذه : يزارتألا

 ؛«يواحطلا حرش »نم ملسلا باب يف لاق ام ىلإ ىرت الأ . الف هنم لقأ نهرلا ناك اذإ امأ «هب
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 ‹ هلدب هنأل « هسبحي ىتح لاما سأرب اًتهر كلذ نوكي نهر هيف ملسم ابو ملسلا اخسافت ولو : لاق

 خسافتلا دعب نهرلا كله ولو : لاق . هتميقب اتهر نوكي نهر هبو كله اذإ بوصغملاك راصف

 ذخاو عييلا ملسو ادبع عاب نمك هريغب اًسوبحم ناک نِإو « هب هنهر هنأل هيف ملسلا ماعطلاب كلهب
 كلهي نوهرملا كله ولو ء هلدب نملا نأل ؛ عيبلا ذخأل هسبحي نأ هل عيبملا الياقت مث اتهر نمثلاب

 ‹ نمثلا يفوتسيل هسبحي نأ هل هنمل ىدأو اًدساف ءارش دبع ىرتشا ول اذكو . انيب ال نمشلاب

 نم لقأ هتميق ناك نإو . ءافيتسا نوكي ةدايزلا يفو « اًيفوتسم راص هدي يف نهرلا كله نإف

 . يقابلاب هيلع عجريو « ردقلا كلذل اًيفوتسم راص هيف ملسلا

 نوكي ) :م نهر هيف ملسملاب نأ لاحلاو يأ :ش ( نهر هيف ملسم ابو ملسلا اخسافت ولو : لاق ) :م

 باوج اذه « ةياغلا ىنعمب ىتح نأل « هسېحب عجري :ش ( هسبحي ىتح لاما سأرب اتهر كلذ

 هنأل ) :م ةثالثلا ةمئألا بهذم وهو « هسبحي ال ىتح هب اهر نوكي ال سايقلا يفو « ناسحتسالا

 :ش ( بوصغم اك راصف ) :م هماقم موقي ءيشلا لدبو < هيف ملسملا لدب لام لا سأر نأل يأ :ش ( هلدب

 م اتهر بوصخملاب نأ لاحلاو يأ :ش ( نهر هبو كله اذإ ) :م بوصخملا مكحك اذه ريصي يأ

 . هكاله دنع ةميقلاو « همايق دنع نيعلا دادرتسا بصغلاب بجاولا نأل :ش ( هتميقب اًتهر نوكي)

 ملسلا ماعطلاب كلهي خسافتلا دعب ) :م ملسلا بر دي يف يأ :ش ( نهرلا كله ولو : لاق ) :م

 ملسملا نأل يأ :ش ( هب هنهر هنأل ) :م ماعطلاب هيلإ ملسملا ةبلاطم ملسلا برل قبي مل ىتح :ش (هيف

 : ماعطلاب هنهر هيلإ

 نهرلا نأ ينعي « لاملا سأر وهو هيف ملسملا ريغب يأ :ش ( هريغب اًسوبحم ناك نإو ) :م
 يطعي نأ هيلعو « هيف ملسملا ماعطلاب نومضم وه لب « هب نومضمجب سيلو « لالا سأرب سوبحم

 ىلع هب دهشتسا :ش ( دبع عاب نمك ) :م لام لا سأر ذخأيو هيلإ ملسملا ىلع ناك يذلا ماعطلا لثم

 هنوک قیقحت داهشتسالاب دری ملو هریغل اًتومضم هنوک يفاني ال ءيش اًسوبحم ءيشلا نوک نأ

 هلوق ركذلاب درفأ هب دهشتسا امدعب اذهلو « دقعلا ةلاح ًاسوبحم ناك ام دعب كالهلا ةلاح اًتومضم

 . هرخآ ىلإ نوهرملا كله ولو

 الياقت مث ) :م زوجي ال عيبلاب نهرلا نأل « هب ديق مث :ش ( اتهر نمثلاب ذخأو عيبملا ملسو ) :م
 (هلدب نمللا نأل ؛ عيبلا ذخأل ) :م نهرلا سبحي نأ اتهر ذخأ يذلا عيبلا يأ :ش ( هسبحي نأ هل عييملا
 . دبعلا لدب يأ :ش

 اذكو ) :م « هلدب نمثلا ناك :هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيب ال نملاب كلهي نوهرملا كله ولو ) :م

 هخسف دار مث هنمث یدأ ينعي :ش ( نمثلا يفوتسيل هسبحب نأ هل هنمث یدأو ادساف ءارش دبع یرتشا ول

 . نمثلا ءافيتسال دبعلا سبحي نأ يرتشملل



 ربدملاو رحلا نهر زوجي الو : لاق . اذه اذكف « هتميقب كلهي يرتشملا دي يف يرتشملا كله ول مث

 مدعل ءالؤه نم ءافيتسالا ققحتي الو « ءافيتسالا دي توبث نهرلا مكح نأل ءدلولا مآو بتاكملاو

 يف صاصقلاب اذكو « سفنلاب ةلافكلاب نهرلا زوجي الو . نيقابلا يف عناملا مايقو رحلا يف ةيلاما

 نم شرألا ءافيتسا نأل ؛ اطخ ةيانجلا تناك اذإ ام فالخب « ءافيتسالا رذعتل اهنود امو سفنلا

 الو : لاق . يرتشملا ىلع نومضم ريغ عيبملا نأل ‹ ةعفشلاب نهرلا زوجي الو : لاق. نكمن نهرلا

 يناجلا دبعلاب

 دبعلا نأل :ش ( هتميقب كلهي يرتشملا دي يف) :م - ءارلا حتفب - :ش ( ىرتشملا كله ول مث ) :م

 هدي يف سبحلا دعب يرتشملا كله نإف « ئابلا نم هنمث ءافيتسال يرتشملا دنع نهرلا ةلزنمب كانه
 لاق :ش ( اذه اذكف ) :م خسنلا ضعب يف وأ ادساف ءارش يرتشملا ةميقب يأ « هتميقب كلهي
 . لمأتلاب فرعي ديعب وهو : - هللا همحر -يكأكلا

 رحلا نهر زوجي الو ) :م : - لاق ظفل خسنلا نم ريثك يف سيلو -فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 مدعل ءالؤه نم ءافيتسالا ققحتي الو « ءافيتسالا دي توبث نهرلا مكح نأل ؛ دلولا مأو بتاكم او ربدملاو

 . ربدملا نهر زوجي دمحأو كلام لاقو

 زوجي : مهضعب لاقو «ادحاو ًالوق زوجيال : مهضعب لاقف يعفاشلا باحصأ فلتخاو

 وه : يناثلاو ‹ نهرلا داسفب مكحي هنأ : امهدحأ « ناهجولا هيف : مهضعب لاقو . ًادحاو ًالوق
 اندنعو . هعيب زوجيو ةياور ىف دمحأو كلام دنع زوجي بتاكملا نهرو نيدلا يف عابي هنآ حصألا

 . هعيب زوجي ال : حصألا يف يعفاشلاو

 ( ءافيتسالا رذعتل اهنود امو سفنلا يف صاصقلاب اذكو « سفنلاب ةلافكلاب نهرلا زوجي الو ) :م

 هنإف « اهيف حلصلا لدب نع نهر ول امآو . نكمم ريغ هنأل ‹ نهرلا نم هب لوفكم لا رذعتل يأ :ش

 اهنع حلاص ولو :ش ( نكمم نهرلا نم شرألا ءافيتسا نأل ؛ أطخ ةيانحللا تناك اذإ ام فالخب ) :م

 ناكف « حلصلا خسفني كله اذإ هنإف « نومضم ريغ هنأل « حصيال اهر هب نهر مث نيع ىلع
 . عیبلاك

 يضاقلا يضقيو ةعفشلا عيفشلا بلطي نأ هتروص :ش ( ةعفشلاب نهرلا زوجي الو : لاق ) :م

 :ش (يرتشملا ىلع نومضم ريغ عيبلا نأل ) :م ةعوغشملا رادلاب اتهر ينطعأ يرتشملل لوقيف كلذب

 اذإ هنأل :ش ( يناجلا دبعلاب الو : لاق ) :م نامض يرتشملا مزلي ال كله اذإ عيبملا نأ ىرت الآ عيفشلل



 : لاق . ءيش هيلع بجي ال كله ول هنإف ‹ ىلؤملا ىلع نومضم ريغ هنأل ‹ نويدملا نوذأم لا دبعلاو

 : لاق . نومضم ءيش هلباقي ال هنأل « اتومضم نكي مل عاض ول ىتح « ةينغملاو ةحئانلا ةرجأب الو

 قح يف ءافيتسالاو ءافيإلا رذعتل يمذ وأ ملسم نم هنهتري وأ ارمخ نهري نأ ملسملل زوجي الو

 ايمذ نهترملا ناك نإو . هبصغ اذإ امك يمذلل هيلع نومضمرمخلاف ايمذ ناك اذإ نهارلا مث « ملسملا

 اهنأل ؛ مهنيب اميف كلذ ىرج اذإ ام فالخب . هنم بصغلاب اهنمضي ال امك ملسملل اهنمضي مل

 ال امك « مهنيب اميف اهناهتراو اهنهر زوجي الف مهدنع لاب تسيلف ةتيملا امأ . مهقح يف لام

 . لاحب نيملسملا نيب اميف زوجي

 نآأب :ش ( نويدملا نوذأملا دبعلاو ) :م ءيش كلذ نم ىلوملا مزليالو . هيلع ينجملا ىح لطب تام

 دبعلا نأ ىرت الأ . دحأ ىلع ةنومضم تسيل ةبقرلا نأل « هتبقرب اهر ىلوملا نم ميرغلا بلطي
 ىلع نومضم ريغ ) :م دبعلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م دحأ ىلع ءيش هتوب بجي مل تام اذإ نويدملا

 . ىلوملا ىلع يآ :ش ( ءيش هيلع بجي ال كله ول هنإف « ىلوملا

 هنأل ؛ اًتومضم نكي مل ) :م نهرلا يأ :ش ( عاض ول ىتح « ةينغملاو ةحئانلا ةرجأب الو : لاق ) :م

 رمأي ال يضاقلا نإف ‹ نهرلا لبق يضاقلا ىلإ امصاخت ول اذهلو :ش ( نومضم ءيش هلباقي ال
 رجأب ةينغم وأ ةحئان رجأتسا لجر : « هرصتخم » يف يخركلا لاقو . رجألا ميلستب رجأتسملل

 ريغ نيدب ذخأ نامض نهرلا كلذ يف اهيلع نكي مل اهدي يف عاضف اهر رجألاب اهاطعأو مولعم

 . یھتنا ‹ بجاو

 يف نكي مل اذإ نهرلاو ‹ ةنومضم ريغةرجألاو « ةلطاب كلذ ىلع ةراجإلا نأل « كلذو

 . ًالطاب ناک نومضم ءيش هتلباقم

 اذإ :ش ( ءافيإلا رذعتل يمذ وأ ملسم نم هنهتري وأ ارمخ نهري نأ ملسملل زوجي الو : لاق ) :م

 مث ) :م هلبق امل نايب :ش ( ملسملا قح يف ) :م نهترملا وه ناك اذإ :ش ( ءافيتسالاو ) :م نهارلا وه ناك

 اذإ امك يمذلل ) :م ملسملا ىلع يأ :ش ( هيلع نومضم رمخلاف اًملسم نهترملاو اًيمذ ناك اذإ نهارلا

 ملسملل اهنمضي مل اًيمذ نهترملا ناك نإو ):م يمذلا نم رمخلا ملسملا بصغ اذإ امك يأ :ش (هبصغ

 . ملسملا نم يأ :ش ( هنم بصغلاب اهنمضي ال امك

 م ةمذلا لهأ نيب يأ :ش ( مهنيب اميف ) :م نهرلا دقع يأ :ش ( كلذ ىرج اذإ ام فالخب ) :م

 يف مكحلا كلذكو « ةمذلا لهأ دنع يأ :ش ( مهقح يف لام ):م رمخل ا نأل يأ :ش (اهنأل)

 مهدنع لاب تسيلف ةحيملا امأ ) :م انل ةاشلاك مهل ريزنخلاو « انل ريصعلاك مهل رمخلا نأل ءريزنخلا

 :ش ( لاحب نيملسملا نيب اميف زوجي ال امك « مهنيب اميف ) :م ةتيمل اب يأ :ش ( اهناهتراو اهنهر زوجي الف

 هتميق ارمخ ينارصن دنع نهر ينارصن : لاق دمحم نع ماشه رداون » نع« سانجألا) يفو
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 ًارمخ لخلا وأ ارح دبعلا رهظ مث ةحوبذم ةاش وأ ًالخ وأ اًدبع هنمشب نهرو ادبع ىرتشا ولو : لاق

 هتميقب نهرو ادبع لتق اذإ اذكو . ارهاظ بجاو نيدب هنهر هنأل « نومضم نهرلاف ةتسيم ةاشلا وأ

  حلاص اب نهرو راكنإ ىلع حلاص اذإ اذكو . ةياورلا رهاظ ىلع هلك اذهو « رح هنأ رهظ مث اًتهر
 اذکو « هفالخ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . نومضم نهرلاف نيد ال نآ اقداصت مث اتهر هيلع

 . هسنج نم مدقت امیف هسایق

 بحاص ىلع ىشنال رمخلا كله ولو نهرلا دسفأف نهارلا ملسأف هيلع هل ةرشعب مهارد ةرشع

 . ةرشعلاب بهذ نهترملا ملسملا ناك ولو نيدلا

 (هنمشب نهرو دبع ىرتشا ولو ) :م لاق ظفل خسنلا رثكأ يف سيلو « فنصملا يآ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( دبعلا رهظ مث ةحوبذم ًةاش وأ ًالخ وأ دبع ) :م عيبملا دبعلا نأ رهظف دبحلا نمشب نهر يأ :ش

 نأ رهظو يأ :ش ( ةاشلا وأ ) :م رمح لخلا رهظ يأ :ش ( ؟رمخ لخلا وأ ارح ) :م ىرتشملا دبعلا يأ

 نيدب هنهر هنأل ) :م نهرلا ةميق نمو هتميق نم لقألاب يأ :ش ( نومضم نهرلاف ةتيم ) :م ةاشلا
 يضاقلاف ةتيم ةاشلا وأ ارمخ لخلا روهظو ةيرحلا روهظ لبق امصتحخا ول اذهلو :ش ( ارهاظ بجاو

 . نمشلاب يضقي
 رح لوقنملا دبعلا نأ رهظ مث يأ :ش ( رح هنأ رهظ مث اهر هتميقب نهرو دبع لتق اذإ اذكو ) :م

 هلك روكذملااذهو يأ :ش ( هلك اذهو ) :م نهرلا ةميقو هتميق نم لقألاب كله هنإف نهرلا كله دقو

 . يرودقلا هلاق اذكو ‹ لوصألا يف :ش ( ةياورلا رهاظ ىلع ) :م نامضلا بوجو نم

 كانه سيلو هضبق هنأل ‹ نمضي ال يأ « فسوي يبآ لوق ىلع بجي الو : لاق مث

 .نامض

 هتروص « نامضلا بوجو نم :ش ( راكنإ ىلع حلاص اذإ ) :م مكحلا اذكو يأ :ش (اذكو ) :م
 اب نهرو) :م يعدملا حلاص هنأ مث « هيلع يعدلا اهدحجف اًضرق مهرد فلأ رخآ ىلع لجر یعدا

 يآ :ش ( نيد ال نآ اقداصت مث ) :م هدنع عاضف مهرد ةئامسمخ ىلع كلذ نم :ش ( اتهر هيلع حلاص

 ( نومضم نهرلاف) م ءيش هيلع ىعدملل نكي ملو ًالطاب كلذ نأ ىلع كلذ دعب اعيمج اقداصت مث

 ضوبقملاك ءيشلا ةهج ىلع ضوبقملاو « نامضلا ةهج ىلع ضبق هنأل « ةياورلا رهاظ يف :ش

 نآ هيلع سيل ينعي « مكحلا اذه فالخ يأ :ش ( هفالخ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 اذكو ) :م نامضلا مدع ىلع اقداصت دقف نيد ال نأ اقداصت امل امهنأل « هنع رشب هاور « ايش دری

 اميف يأ :ش ( هسنج نم مدقتاميف ) :م نامضلا مدع يف فسوي يبأ سايق اذكو يأ :ش ( هسايق

 ‹ ةقيقحلا يف نومضم نيدب نكي مل نهرلا نأ ثيح نم روكذملا اذه سنج نم لئاسملا نم مدقت
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 يف رظنأ الهو « عاديإلا كلمي هنأل « ريغصلا هنبال دبع هيلع نيدب نهري نأ بألل زوجيو : لاق
 ء اًئومضم كلهي كله ولو . ةمارغلا ةفيخ غلبأ هظفحب نهترملا مايق نأل ؛ هنم يبصلا قح

 - رفزو فسوي يبأ نعو . انيب ال بابلا اذه يف بألا ةلزنب يصولاو « ةنامأ كلهت ةعيدولاو

 ىلع قرفلا هجوو . ءافيإلا ةقيقحب رابتعا سايقلا وهو «امهنم كلذ زوجي ال هنأ : - هللا اهمحر
 ‹ لاحلا يف هلباقي ضوع ريغ نم ريغصلا كلم ةلازإ ءافيالا ةقيقح يف نأ ناسحتسالا وهو رهاظلا

 يف نامضلا بجي ال كلذ لك يفف ةنيم حوبذملاو رمح لخلاو ارح دبعلا رهظ اذإ ام مدقت ام دارأو

 . هنع ةظوفحم ةياورلا نكت مل نإو فسوي يبأ لوق سايق

 ( هيلع نيدب نهري نأ بألل زوجيو ) :م : « ريغصلا عماجل ا » يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 ال ريبكلا هنبا دبع نهر ول هنأل «ريغصلاب ديق :ش ( ريغصلا هنبال ادبع ) :م بألا ىلع يأ :ش

 يبأ نعو « زاوجلا مدع سايقلاو « ناسحتسا روكذملا نهرلا زاوج مث « هنذإ نودب زوجي
 . اًضيأ يعفاشلا لوق وهو « سايقلاب ذخأ هنأ : فسوي

 فنصلا هلاق ام ناسحتسالا هجوو . كلذ هل سيلو هبا لام نم هنيد ىضق هنأ سايقلا هجو

 (اذهو) :م ريغصلا هنبا لام عاديإ يأ :ش ( عاديإلا كلمي ) :م بألا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م «هلوقب

 :ش ( غلبأ هظفحب نهترملا مايق نأل) :م عاديإلا نم يأ :ش ( هنم يبصلا قح يف رظنأ ) :م هنهر يأ :ش

 . ةمارغلا نع فوخلا لجأل يأ :ش ( ةمارغلا ةفيخ ) :م ةعيدولا عدوملا هظفح نم

 :ش ( ةنامأ كلهت ةعيدولاو « اًتومضم كلهب ) :م نهرلا يأ :ش ( كله ولو ) :م لوقب كلذ نيبو
 راص نيدلاب ءافو هيفو « نهترملا دي يف كله اذإ هنإف « نهرلا فالخب « ريغصلا لاملا عايض هيفو

 ينعي :ش ( بابلا اذه يف بألا ةلزنب يصولاو) :م هدلول هتميق بألا نمضيو « هنيد اًيفوتسم نهترملا

 نماض وهو « ةباتكلا لاح يف كلملا ديزي ال نهرلا نأل « زاج هنيدب ميتيلا عاتم يصولا نهر اذإ

 اب00 :م بألا يصولا يف ناسحتسالاو سايقلا ركذ ثيللا وبأ هيقفلاو ٠ لئاسلا * يف اذك ؛ هل

 . يبصلا قح يف رظنأ اذهو : هلوق ىلإ ةراشإ :ش

 بألا نم يآ :ش ( امهنم كلذ زوجي ال هنأ :- هللا امهمحر - رفزو فسوي يبأ نعو ) :م

 (ءافيإلا ةقيقحب يقي رادعا ساقلا ) :م زاوا مدع يآ :ش ( وهو ) :م ضي ةثالثلا لوق وهو + يصولاو

 فرص هنأل « ؛ امهنهراذكف « زوجي ال هنإف ريغصلا لام نم امهنيد ايفو اذإ ام ىلع اًسايق يآ :ش

 | . زوجي الف اًمهست هتعفنم ىلإ ريغصلا ىلإ

 ةقيقح نيبو نهرلا نيب قرفلا هجو يأ :ش ( ناسحتسالا وهو رهاظلا ىلع قرفلا هجوو ) :م

 ‹ لالا يف هلباقي ضوع ريغ نم ريغصلا كلم ةلازإ ءافيإلا ةقيقح يف نأ ) :م ةياورلا رهاظ ىلع ءافيإلا



 نهترملا ريصي نهرلا زاج اذإو . قرفلا حضوف هكلم ءاقب عم ازجان هلال ظفاح بصن اذه يفو

 هنيد ىضق هنأل ‹ يبصلل هنمضيو هل اًيفوم يصولا وأ بألا ريصيو « هدي يف كله ول هنيد ايفوتسم
 ةلأسملا هذه لصأ :اولاق . هناكل امهو عيبلاب لوت هنأل ؛ هعيب ىلع نهترما اطلس ول اذکو « هلام

 هنمضيو ةصاقملا عقتو « زاج هسفن ميرغ نم يبصلا لام عاب اذإ يصولا وأ بألا نإف « عيبلا

 عيبلاب عئابلا ليكو اذكو ‹ ةصاقملا عقن ال: -هللا همحر- فسوي يبآ دنعو . امهدنع يبصلل

 . نامضلا بوجو ثيح نم هتبقاع ىلإ ارظن عيبلا ريظن نهرلاو

 م ظفحلا نوك لاح ريخصلا لال يأ :ش ( هلال ظفاح بصن ) :م نهرلا يفو يأ :ش ( اذه يفو

 ال نهرلاب نأل « ريغصلا كلم يأ :ش ( هكلم ءاقب عم ) :م ارهاظ لاحلا يف ينعي :ش ( ؟رجان)

 ءافيإلا نيب قرفلا رهظف يأ :ش ( قرفلا حضوف ) :م كلذك ناك اذإف « كلملا نع لاملا جرخي

 . نهرلاو

 يف كله ول هنيد اًيفوتسم نهترملا ريصي ) :م ريغصلا عاتم نهر يأ :ش ( نهرلا زاج اذإو ) :م
 هنيد اًيفوم يأ :ش ( هل اًيفوم يصولا وأ بألا ريصيو ) :م نهترملا دي يف نهرلا كله ول يأ :ش (هدي

 ( هلام هنيد ىضق ) :م يصولاو بألا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنأل ؛ يبصلل هنمضيو ) :م نهرلاب

 يصولاو بألا نأ امك يأ :ش ( هعيب ىلع نهترملا اطلس ول كلذكو ) :م . ريخصلا لاب يأ :ش

 ىلع نهترملا طلس اذإ نانمضي كلذكف « نهترملا دنع هانهر يذلا هعاتم كله اذإ يبصلل نانمضي

 ليكوتلا :ش ( هناكلمي ) :م يصولاو بألا يأ :ش ( امهو عيبلاب لكوت هنأل ) :م هعابف نهرلا عيب

 . عيبلاب

 بألا نم نهرلا ةلأسم لصأ يأ :ش ( عيبلا ةلاسملا هذه لصأ ) :م : خياشملا يأ :ش ( اولاق ) :م

 هسفن ميرغ نم يبصلا لام عاب اذإ يصولا وأ بألا نإف ) :م عيبلا ريغصلا عاتم هسفن نيدب يصولا وأ

 يبا دنع يآ :ش ( امهدنع يبصلل هنمضيو ) :م نمشلاو نيدلا نيب يأ :ش ( ةصاقملا عقتو « زاج

 . ريغلل نانمضي دمحمو ةفينح

 بألا ىلع مبرغلا نيد ىقبي لب :ش ( ةصاقملا عقت ال : -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو ) :م

 يف تبث عيبلا يف فالخلا اذه تبث اذإف ‹ يرتشملا ىلع ريغصلل نمثلا نوكيو « ناك امك يصولاو

 . عيبلا ريظن اًنومضم هنوك ىلإ رظنلاب ةبقاعم نهرلا نأل « اًضيأ نهرلا

 امهدنع ةصاقملا عقت نيد هيلع هل نمم ليكولا عاب اذإ ينعي :ش ( عيبلاب عئابلا ليكو اذكو ) :م

 ضعب يفو :ش ( نامضلا بوجو ثيح نم هتبقاع ىلإ ارظن عيبلا ريظن نهرلاو ) :م فسوي يبأل افالخ
 هلثم هل اتماض ريغصلا لام نم هنيد اًيضاق كالهلا دنع ريصي هنأ ينعي « نهرلا ريظن عيبلاو خسنلا

 . هلثم هل اًتماض ريغصلا نيد نم هتيد اًيضاق ريصي هنإف « كلذك عيبلا يفو <
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 نأل ‹ زاج هيلع نيد ال رجات هل دبع وأ اًریغص هل نبا نم وأ هسفن نم ریغصلا عاتم بألا نهر اذإو

 هعيب يف امك دقعلا اذه يف نيترابع ماقم هترابع تميقأو نيصخش ةلزنم لزنآ هتقفش روفول بألا

 اتيع نهر وأ « نيذه نم وأ هسفن نم يصولا هتهترا ولو. دقعلا يفرط ىلوتف هسفن نم ريغصلا لام

 يف دقعلا يفرط ىلوتي ال دحاولاو « ضحم ليكو هنأل ‹ زجي مل هيلع ميتيلل قحب ميتيلا نم هل
 اقاحلإ هقح يف ةقيقحلا نع لدعي الف « ةقفشلا رصاق وهو عيبلا يف امهالوتي ال امك « نهرلا

 وأ) :م هسفن نم هل نيدب يبصلا عاتم نهر يأ :ش (هسفن نم ريغصلا عاتم بألا نهر اذإو ) :م

 نهر وأ يأ :ش ( دبع وأ ) :م ريغصلا عاتم ريغص رحخآ نبا نم نهر وأ يأ :ش ( ريغص هل نبا نم

 اذه نوكيل هب ديق « رجاتلا دبعلا ىلع نيد ال يأ :ش ( زاج هيلع نيد ال رجات هل ) :م دبع نم

 الب ازئاج نهرلا نوكيف « يبنجألاك هنم يلولا نوكي نويدملا دبعلا نأل « نيبناجلا نم فرصتلا

 بناج يف ريغصلا ةلزنب لزنأ ينعي :ش ( نيصخش ةلزنم لزنأ هتقفش روفول بألا نأل ) :م ةهبش

 روصقل هنإف يصولا فالخب « هسفنل لقاع وه باجيإلا قح يفو « هنم لوبقلا يلوت يف ريغصلا

 ( هترابع تميقأو ) :م نيصخش ةلزنم دحاولا صخشلا لازنإ مدع يف ةقيقحلا نع هلدعي مل هتقفش

 يفرط ىلوتف « هسفن نم ريغصلا لام هعيب يف امك دقعلا اذه يف نيترابع ماقم ) :م بألا ةرابع يأ :ش

 . لوبقلاو باجيإلا امهو :ش ( دقعلا

 لام عيب يفرط ىلوتي هنإف ‹ بألا الإ دقعلا يفرط ىلوتيال دحاولا نأ : اذه يف لصألا

 ‹ رفز لوق وهو « لطاب هنأ سايقلاو . اتاسحتسا ميتيلا نم هسفن لام عيبو « هسفن نم ميتيلا

 متي نم هلام يصولا عاب اذإو « هنم يرتشي نأ زوجي الو « هدلو نم عيبي نأ زوجي يعفاشلا دنعو

 . يبنجأ هنأل « لاح لك ىلع امهدنع حصي مل هسفنل ميتيلا لام ىرتشا وأ هرجح يف

 وأ ‹ مهردب نيمهرد يواسي ام عيبي نأ وهو « رهاظ عفنب الإ حصي ال : ةفينح وبأ لاقو

 اعفن دعي هنف « اًشحاف اًنبغ دعي ام اذکو « فصنو مهردب وأ نیمهردب ًامهرد يواسي ام يرتشي

 . ( تادايزلا حرش » يف مالسإلا رخف ركذ اذك « انه ارهاظ

 ىلع يصولل نيدب ريغصلا عاتم يصولا نهترا ول يأ :ش ( هسفن نم يصولا هنهترا ولو ) :م

 ريغصلا ىلع ريغصلا هنبا نيدب ريغصلا عاتم يصولا نهترا ول يأ :ش ( نيذه نم وأ ) :م ريغصلا

 يأ :ش ( هيلع ميتيلل قحب ميتيلا نم ) :م تی يأ :ش ( هل اًتيع نهر وأ ) :م هل رجات دبعو ميتيلا

 هيف اًئيش رشاہي الف ضحم ليکو يصولا نأل يأ :ش ( ضحم ليكو هنأل ؛ زجي مل ) :م يصولا ىلع

 يآ :ش (وهو عيبلا يف امهالوتي ال امك « نهرلا يف دقعلا يفرط ىلوتي ال دحاولاو ) :م ريغصلل ررض

 اقاحلإ هقح يف ) :م ادحاو دحاولا لعج يهو :ش ( ةقيقحلا نع لدعب الف « ةقفشلا رصاق ) :م يصولا
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 « هسفن نم نهرلا ةلزن نيد هيلع سيل يذلا رجاتلا هدبعو ريغصلا هنبا نم نهرلاو ٠ بألاب هل
 اذإ عيبلاب ليك ولا فالخب « مهيلع هل ةيالو ال هنأل ؛ نيد هيلع يذلا هدبعو هيبأو ريبكلا هنبا فالخب

 يصولا نادتسا نإو .ادحاو اًمكح هل نأل نهرلا يف ةمهت الو ‹ هيف مهتم هنأل ؛ ءالؤه نم عاب
 عقي نهرلاو ةجاحلل ةزئاج ةنادتسالا نأل ‹ زاج میتیلل اًعاتم هب نهرف هماعطو هتوسک يف میتیلل

 لامل ًريمثت ةراجتلا هل ىلوألا نأل « نهر وأ نهتراف ميتيلل رجتا ول كلذكو . زوجيف قحلل ءافيإ
 ريغصلا عاتم بألا نهر اذإو . ءافيتساو ءافيإ هنأل ؛ نهرلاو ناهترالا نم أدب دجي الف ميتيلا

 بألا تامو نبالا كردأف

 قحلي ال يصولا نأ ىنعملاو يفنلا زيح يف اذهو « بألاب يصولا قاحلإ لجأل يأ :ش ( بألاب هل
 نم يأ :ش ( ريغصلا هتبا نم نهرلاو ) :م ةقفشلا رصاق هنأل « دقعلا يفرط يلوت زاوج يف بألا
 نم نهرلا ةلزنم نيد هيلع سيل يذلا رجاتلا ) :م يصولا دبع نمو يأ :ش ( هدبعو ) :م يصولا نبا
 . هسفن نم نهر ولامک « زوجي الف :ش ( هسفن

 يصولا ىلإ ةعجار اهلك رئامضلا :ش ( نيد هيلع يذلا هدبعو هيبأو ريبكلا هنبا فالخب ) :م
 هدبعو هنباو ريبكلا نبالا ىلع يصولل ةيالو ال يأ :ش ( مهيلع هل ةيالو ال هنأل ) :م زوجي ثيح
 . هنم بسکلاب قحا مهو « يبنجألا ةلزنب مهبسك يف هنأل « نيد هيلع يذلا

 يأ :ش ( هنأل ) :م زوجي ال ثيح نيروكذملا :ش ( ءالؤه نم عاب اذإ عيبلاب ليك ولا فالخب ) :م
 اًمكح هل نأل ؛ نهرلا يف ةمهت الو ) :م ءالؤه نم عيبلا يف يأ :ش ( هيف مهتم ) :م ليكولا نأل
 هنهر ءاوس نيدلا نمو هتميق نم لقأب نومضم هنأوهو « ادحاو اًمكح نهرلا نأل يأ :ش (ادحاو
 . « طوسبملا » يف اذك يبنجألا دنع وأ ءالؤه دنع

 هماعطو هتوسك يف ميتيلل ) :م يصولا ضرقتسا نإو ينعي نم :ش ( يصولا نادتسا نإو ) :م

 يآ :ش ( زوجيف قحلل ءافيإ عقي نهرلاو « ةجاحلل ةزئاج ةنادتسالا نأل ؛ زاج ميتيلل اعاتم هب نهرف

 . ريغصلا لام نم ريغصلا ىلع يذلا قحلا يفوب نأ يصولل زوجيف قحلل ءافيإلا هلجأل
 هل ىلوألا نأل ؛ نهر وأ نهتراف ميتيلل ) :م يصولا :ش ( رجتا ول ) :م زوجي :ش ( كلذكو ) :م

 ناهترالا نم ) :م ينغتسي الف :ش ( ادب دجي الف ميتيلا لال ) :م ريمشتلا لجأل يأ :ش (؟ریملت ةراحتلا
 دنع ءافيحساو « نهرلا دنع نيدلل ءافيإ نهرلا نأل يأ :ش ( ءافيتساو ءافيإ هنأل ؛ نهرلاو

 .ناهترالا

 ريثأت ال ذإ « يقافتا توما ديق :ش ( بألا تامو نبالا كردأف ريغصلا عاتم بألا نهر اذإو ) :م
 «مالسإلا خيش طوسبم» يف ركذ « هنهر ضقن هل سيل يبصلا غلب مث بألا دقع اذإ هنأل ‹ توملل
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 هفرصت ةلزنب بألا فرصت ذإ « هبناج نم اًمزال هعوقول . نيدلا ىضقي ىتح هدري نأ نبالل سيل
 ‹ بألا لام يف هب عجر نبالا هاضقف هسفنل هنهر بألا ناك ولو . هماقم همايقل غولبلا دعب هسفنب

 نأل ؛ هكتفي نأ لبق كله اذإ اذكو . نهرلا ريعم هبشأف « هكلم ءايحإ ىلإ هتجاحل هيف رطضم هنأل

 ريغصلا ىلع نيدبو هسفن ىلع نيدب هنهر ولو. هيلع عجري نأ هلف هلال هنيد اًضاق ريصي بألا

 نم هنيد هئافيال ‹ دلولل كلذ نم هتصح بألا نمض كله نإف ‹ نيزئاج نيرمأ ىلع هلامتشال زاج

 . بألا ىصو وأ بألا نكي مل اذإ بألا بأ دجلا كلذكو ‹ يصولا كلذكو « رادقملا اذهب هلام

 يصولا هراعتسا مث نهترملا ضبقو هيلع هنادتسا نيد يف ميتيلل اعاتم يصولا نهر ولو

 نأ نبالل سيل ) :م كلذك يصولا نهر مكح نأل « يقافتا بألا ركذ اذكو « « يواحطلا حرش »و

 نيدب وأ هسفن نيدب هنهر نأ ركذي ملو بألا نهر قلطأ اغنإو :ش ( نیدلا يضقي یتح هدری

 هفرصت ةلزنب بألا فرصت ذإ « هبناج نم اًمزال هعوقول ) :م نيهجولا يف دحاو مكحلا نأل «ريغصلا

 . ريغصلا ماقم بألا مايقل يأ :ش ( هماقم همايقل غولبلا دعب هسفنب

 ىلإ هتجاحل هيف رطضم هنأل ؛ بألا لام يف هب عجر نبالا هاضقف هسفنل هنهر بألا ناك ولو ) :م

 كلذكو يأ :ش ( كلذكو ) :م نهرلا ريعم نبالا هبشأف يأ :ش ( نهرلا ريعم هبشأف « هكلم ءايحإ

 بالا نال ) :م نهرلا كاكف لق يأ :ش ( هكتفي نأ لبق ) :م نهرلا يأ :ش ( كله اذإ ) :م عجري

 ( هيلع عجري نأ هلف ) :م نبالا لام ةيلام نم هسفن نيد ًاًيضاق ريصي يأ :ش ( هلال هنيد اًيضاق ريصي

 نيدو هسفن ىلع نيدب ) :م هدلو عاتم بألا نهر ولو يأ :ش ( هنهر ولو ) :م . بألا ىلع يأ :ش

 ىلع نيدب ريغصلا عاتم بألا نهر امهب دارأ :ش ( نيزئاج نيرمأ ىلع هلامتشال زاج ريغصلا ىلع

 . يزارتألا هلاقاذك « ريغصلا ىلع نيدبو هسفن

 هعاتم امهنهرو هسفن ىلع نيذهل ريغصلا عاتم يصولاو بألا نهر هب ديري : لمكألا لاقو

 ( هتصح بألا نمض ) :م نهرلا يأ :ش ( كله نإف ) :م «يكاكلا هلاق اذكو « ميتيلا ىلع نيدلل

 ( رادقملا اذهب) :م دلولا لام نم يآ :ش ( هلام نم هنيد هئافيإل دلولل كلذ نم ) :م هسفن ةصح يأ :ش

 . هتصح رادقم يآ :ش

 هسفن ىلع نيدب ريغصلا عاتم نهر اذإ ي يصولا مكح كلذكو يأ :ش ( يصولا كلذكو ) :م

 يأ < ًالصأ هل ةيالو ال هنإف مألا بأ نع هب زرتحاو :ش ( دجلا كلذكو ) :م ريغصلا ىلع نيدبو

 :ش (بألا نكي مل اذإ ‹ بألا بأ ) :م هلوق وه امهدحأ« نيرمآ دوجول انركذ اميف دجلا مكح

 . بألا يصو نكي مل اذإو يأ :ش ( بألا يصو وأ ) :م : هلوقب هيلإ راشأ يصولا مدع يناثلاو

 يصولا هراعتسأ مث نهترملا ضبق ضبقو هيلع هنادتسا نيد يف ميتيلل اعاتم يصولا نهر ولو ) :م
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 يصولا لعف نأل ؛ ميحيلا لام نم كلهو نهرلا نم جرخ هنإف يصولا دي يف عاضف ميتسيلا ةجاحل
 هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع اذه . هيف مكحلاو يبصلا ةجاحل هراعتسا هنأل ؛ غولبلا دعب هسفنب هلعفك

 ريغ هنأل ‹ يبصلا ىلع كلذب عجري مث « هب بلاطملا وه هانعم ‹ يصولا ىلع نيد لاملاو . ىلاعت

 هنأل ‹ يبصلل هنمض هسفن ةجاحل هراعتسا ولو ‹ يبصلا ةجاحل يه ذإ ‹ ةراعتسالا هذه يف دعتم

 هلمعتساف هنهر امدعب يصولا هبصغ ولو « هنسفن ةجاح يف لامعتسالا ةيالو هل سيل ذإ ٠ دعتم

 بصفغلاب نهترملا قح يف دعتم هنأل ‹ هتميقل نماض يصولاف هدنع كله ىتح هسفن ةجاحل

 نإف . لح دق ناك نإ نيدلا هب يضقيف هسفن ةجاح يف لامعتسالاب يبصلا قح يفو « لامعتسالاو

 ام لشم هيلع ميتيلل بجو هنأل ‹ ميتيلا ىلع عجري الو نهترملا ىلإ هادآ نيدلا لثم هتميق تناك

 . ًصاصق ايقتلاف ميتيلا ىلع بجو

 هلعفك يصولا لعف نأل ؛ ميتيلا لام نم كلهو نهرلا نم جرخ هنإف يصولا دي يف عاضف مييلا ةجاخ

 هتراعتساو ميتيلا نهرك يصولا نهر نأل « هسفنب ميتيلا لعفك يأ :ش ( غولبلا دعب هسفنب

 اذكف ‹ نهترملا ىلع كلهي مل نهرلا كله مث غولبلا دعب هسفنب ميتيلا كلذ لعف ولو . هتراعتساك

 .. اذه

 . هيف مكحلاو يبصلا ةجاحل ) :م نهرلا يأ :ش ( هراعتسا ) :م يصولا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 طقسي مل هدي يف كلهف نهترملا نم هراعتسا مث هسفنب نهرف اًعلاب ميتيلا ناك ولو ينعي :ش (اذه
 باب يف قاروأ ةدع دعب هركذام ىلإ هب راشأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع) :م نيدلا

 :ش ( يصولا ىلع نيد لاملاو ) :م نهارلل نهرلا نهترملا ىعدا اذإو : هلوق دنع نهرلا يف فرصتلا

 ( هب بلاطملا وه ) :م يصولا ىلع نيد لاملاو ىنعم يأ :ش ( هانعم ) :م هيلع نيد نهترملا لام يأ
 هذه يف دعتم ريغ هنأل ؛ يبصلا ىلع كلذب ):م يصولا :ش ( عجري مث ) :م نيدلاب يأ :ش

 نيد ىضق هنإو ‹ يبصلا ةحلصمل تناك ةراعتسالا نأل يأ :ش ( يبصلا ةجاحل يه ذإ «ةراعتسالا

 . هيلع عجريف يبصلا

 اذإ ينعي :ش ( هنمض هسفن ةجاح ) :م نهرلا يصولا راعتسا ولو يآ :ش ( هراعتسا ولو ) :م

 هنأل يآ :ش ( هسفن ةجاح يف لامعتسالا ةيالو هل سيل ذإ ‹ دعتم هنأل يبصلل ) :م هنمض هدي يف كله

 ولو ) نمضيف ايدعتم ناكف « هسفن ةجاح يف ريغصلا لام يف لامعتسا ةيالو هل نكي مل

 يف دعتم هنأل ؛ هتميقل نماض يصولاف هدنع كله ىتح هسفن ةجاحل هلمعتساف هنهر امدعب يصولا هبصغ

 يف لامعتسالاب) :م هقح يف دعتم هنألو يأ :ش ( يبصلا قح يفو « لامعتسالاو بصغلاب نهترملا قح

 ىلإ هادأ نيدلا لثم هتميق تناك نإف ) :م نيدلا يأ :ش ( لح دق ناك نإ نيدلا هب يضقيف هسفن ةجاح

 ينعي :ش ( اصاصق ايقتلاف ميتيلا ىلع بجو ام لثم هيلع ميتيلل بجو هنأل ؛ميتيلا ىلع عجري الو نهترملا
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 نأل « ميتيلا لام نم ةدايزلا ىدأو ‹ نهنرملا ىلإ ةميقلا ردق ىدأ نيدلا نم لقأ هتميق تناك نإو
 ىلإ نيدلا ردق ىدأ نيدلا نم رثكأ نهرلا ةميق تناك نإو . ريغ ال ةميقلا ردق هيلع نومضلا

 هقح تيوفتب نهترملل نماض هنأل « نهر ةميقلاف نيدلا لحي مل ناك نإو « ميتيلل لضفلاو نهترملا

 هنأ ولو . هانلصف يذلا ليصفتلا ىلع باوجلا ناك لجألا لح اذإ مث « هدنع اتهر نوكتف « مرتحللا

 ءريغصلا قحل هنمضي الو نهترملا قحل هنمضي هدي يف كله ىتح ريغصلا ةجاحل هلمعتساو هبصغ
 يف لاق اذهلو ‹ ميتيلا لام ذخأ ةيالو هل نأل ذخألا اذكو « دعتب سيل ريغصلا ةجاحل هلامعتسا نأل

 هبصغ روصتي ال هنأل ؛ ءيش همزلي ال ريغصلا لام بصغب يصولا وأ بألا رقآ اذإ: رارقإلا باتك

 لح دق ناك نإ هنيدب هذخأي نهترملل هنمضي هدي يف كله اذإف ‹ ذخألا ةيالو هل نآ امل

 يصولل ميتيلا ىلع بجو امك ميتيلل هسفن ةجاح يف ميتيلا لام لامعتساب هيلع بجو يصولا نأ
 . لوألا نع اًصاصق نينيدلا رخآ راصف « ميتيلا نيد يصولا ءاضقب

 ىدأ هلوق : يكاكلا لاق :ش ( نهترملا ىلإ ةميقلا ردق ىدأ نيدلا نم لقأ هتميق تناك نإو ) :م

 ‹ بتاكلا نم عقو وهساذهو « ةميقلا ردق ىد: خسنلا ضعب يفو . نهترملا ىلإ نيدلا ردق

 يف هتبثأ ام حيحصلا ناكف ‹ نهرلا ةميق ال نيدلا ردقب نهترملا قح نأ دحأل ءافخ ال رهاظ اذهو

 ىدأ الاق ام لثم نأ : - هللا همحر - ءالعلا ىخيش ةخسن ىفو « يزارتألا هلاق كلذكو « نتملا

 ٠ ا . نيدلا ردق

 نأل ‹ ميتيلا لام نم ةدايزلا ىدأو ) :م «ء اولاق ام ىلع ةدمعلاو «وهسلا عقو فرعلا ةخسن يفو

 نهترملا ىلإ نيدلا ردق ىدأ نيدلا نم رثكأ نهرلا ةميق تناك نإو . ريغ ال ةميقلا ردق هيلع نومضما

 ماقم موقت اهنأل :ش ( نهر ةميقلاف نيدلا لحي مل ناك نإو ميتيلل ) :م لضفلا ىدأ يآ :ش ( لضفلاو

 مث ) :م نهترملا دنع يأ :ش ( هدنع اهر نوكتف « مرتحملا هقح تيوفتب نهترملل نماض هنأل ) :م نهرلا

 ‹نيدلا لشم هتميق تناك نإف هلوق هب دارأ :ش ( هانلصف يذلا ليصفتلا ىلع باوجلا ناك لجألا لح اذإ

 . هرخآ ىلإ

 قحل هنمضي الو نهترملا قحل هنمضي هدي يف كله ىتح ريغصلا ةجاحل هلمعتساو هبصغ هنأ ولو ) :م
 يصولا ذخأ مكح اذكو يأ :ش ( ذخألا اذكو ‹« دعتب سيل ريغصلا ةجاحل هلامعتسا نأل ؛ريغصلا

 :ش ( اذهلو « ميتيلا لام ذخأ ةيالو ) :م يصولل يأ :ش ( هل نأل ) :م ركذ ام لثم نهترملا نم نهرلا

 ريغصلا لام بصغب يصولا وأ بألا رقأ اذإ : رارقإلا باتك يف لاق ) :م ذخألا ةيالو هنوك لجألو يأ

 هذخأي نهترملل هنمضي هدي يف كله اذإف  ذخألا ةيالو هل نأ امل هبصغ روصتي ال هنأل ؛ ءيش همزلي ال

 ۾ نيدلا يأ :ش ( لح دق ناك نإ ) :م هنيد ةلباقمب يصولا هنمضت ام نهترملا هذخأي يأ :ش ( هنيدب
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 اتهر نوكي لحي مل ناك نإو « هل لماع وه لب «دتعمب سيل هنأل ؛ ريغصلا ىلع يصولا عجريو

 : لاق . انركذ ال كلذب يبصلا ىلع يصولا عجريو هنم هنيد ذخأي نيدلا لح اذإ مث « نهترملا دنع

 ًالحم ناكف « هنم ءافيتسالا ققحتي هنأل ‹ نوزوملاو ليكم او ريناندلاو مهاردلا نهر زوجيو

 ربتعم ال هنأل ‹ ةدوجلا يف افلتخا نإو نيدلا نم اهلثب تكله تكلهف اهسنجب تنهر نإف .نهرلل
 ايفوتسم ريصي هدنع نأل ؛ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « اهسنجب ةلباقملا دنع ةدوجلاب

 يفو . هناكم اتهر نوكيو « هسنج فالخ نم ةميقلا نمضي امهدنعو « ةميقلا نود نزولا رابتعاب

 هللا يضر- لاق « هيف اب وهف عاضف ةرشعب ةرشع هنزو ةضف قيربإ نهر نإف : «ريغصلا عماجلا »
 ‹ قافتالاب نيهجولا يف باوجلا اذه ‹ رثكأ وأ هنزو لثم هتميق نوكت نآ هانعم : -هنع

 . (هل لماع وه لب ‹ دتعمب سيل هنأل ؛ ريغصلا ىلع يصولا عجريو)

 دنع ) :م اتهر ةميقلا نوكت يأ :ش ( اًنهر نوكي لحي مل ) :م نيدلا يأ :ش ( ناک نِإو ) :م

 ( كلذب يبصلا ىلع يصولا عجريو ) :م ةميقلا نم يأ :ش ( هنم هنيد ذخأي نيدلا لح اذإ مث « نهترملا

 . هل لماع وه لب دعتب سيل هنأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ امه ) :م نهترملا ذخأ اب يآ :ش

 ققحتي هنأل ؛ نوزوملاو ليكملاو ريناندلاو مهاردلا نهر زوجيو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 م ءايشألا هذه نم دحاو لك لح يأ :ش ( ناكف ) :م ءايشألا هذه نهر نم يأ :ش ( هنم ءافيتسالا

 نإو نيدلا نم اهلثمب تكله تکلهف اھسنجب ) :م ءايشألا هذه يأ :ش ( تنهر ناف« نهرلل ًالحم)

 تقال اذإ اهل ةميق ال ةدوجلا نأل :ش ( اهسنجب ةلباقملا دنع ةدوجلاب ربتعم ال هنأل « ةدوحجلا يف افلتخا

 . ابرلا هيف يرجي اميف اهسنج

 يبآ دنع يأ :ش ( هدنع نأل ؛ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ) :م روكذملا يأ :ش ( اذهو ) :م

 ةميقلا نمضي امهدنعو « ةميقلا نود نزولا رابتعاب اًيفوتسم ) :م نهترملا يأ :ش ( ريصي ) :م : ةفينح
 . ( هناکم اًتهر نوکیو « هسنج فالخ نم

 :ش ( هيف اب وهف عاضقف ةرشعب ةرشع هنزو ةضف قيربإ نهر نإف : « ريغصلا عماحلا » يفو ) :م

 لجرل مهارد ةرشع هيلع لجر يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم لاق « عماجلا » يف هتروص

 . هيف أب وه : لاق ‹ عاضف مهارد ةرشع هتميق ةضف قيربإ اهب هنهرف

 هلوق ىنعم يأ :ش ( هاتعم ) :م :- هللا همحر - فنصملا يأ :ش ( -هنع هللا يضر -لاق ) :م

 الو هيف ابر ال هنأل ‹ لکشی الف هلثم ناک ناف :ش ( رثکآ وأ هنزو لثم هتمیق نوکت نأ ) :م هيف اب وه

 وه هلوق يأ :ش ( باوجلا اذه ) :م هلوقب هيلإ راشأ « اعيمج مهدنع كلذكف رثكأ ناك نإو «ررض

 ام ىلع رثكأ وأ هنزو لثم هتميق تناك ام نيهجولاب دارأو :ش ( قافتالاب نيهجولا يف ) :م هيف اجب
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 لوألا لصفلا يف نيدلا لم يهو « ةميقلا رابتعاب امهدنعو ‹ نزولا رابتعاب هدنع ءافيتسالا نأل

 ىلع وهف نيدلا نم لقأ هتميق تناك نإف . اًيفوتسم نيدلا ردقب ريصيف يناثلا يف هيلع ةدايزو

 ىلإ الو نهترملاب ررضلا نم هيف امل نزولاب ءافيتسالا ىلإ هجو ال هنآ : امهل . روكذملا فالخلا
 لعجيو ضبقلا ضقتنيل سنجلا فالخب نيمضتلا ىلإ انرصف ابرلا ىلإ يدؤي هنأل ؛ ةميقلا رابتعا

 ءافيتساو اهسنجب ةلباقملا دنع ةيوبرلا لاومألا يف ةربعلا ةطقاس ةدوجلا نأ : هلو . هكلمتي مث هناكم

 ‹ هب زوجت اذإ امك « زئاج ءيدرلاب ديجلا

 . ( نيلصفلا يف :٠ خسنلا ضعب يفو « باتكلا يف هركذ

 امهدنعو « نزولا رابتعاب ) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ءافيتسالا نأل ) :م

 م نيدلا ىلع يأ :ش ( ريصيف يناثلا يف هيلع ةدايزو لوألا لصفلا يف نيدلا لثم يهو « ةميقلا رابتعاب

 ىلع وهف نيدلا نم لقأ هتميق تناك نإف ) :م ةنامأ هنوكل ةدايزلا طقستو :ش ( ايفوتسم نيدلا ردقب)

 فالخ نم ةميقلا نمضي : امهدنعو « نيدلاب كلهي : ةفينح يب دنع ينعي :ش ( روكذملا فالخلا

 ررضلا نم هيف امل نزولاب ءافيتسالا ىلإ هجو ال هنأ ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 ؛ ةميقلا رابعا ىلإ ) :م ًاضيأ هجو الو يأ :ش ( الو ) :م ةدوجلا يف هقح طاقسإ وهو :ش ( نهترملاب

 ةميق يف نهترملا ضبق يأ :ش ( ضبقلا ضقتنيل سنجلا فالخب نيمضتلا ىلإ انرصف ابرلا ىلإ يدؤي هنأل
 جات لاقو « اتهر قيربإلا ناكم قيربإلا ةميق لعجيو يأ :ش ( هناكم لعجيو ):م كلاهلا

 يذلا نهرلا نهارلا كلمتي يأ :ش ( هكلمعي مث ) :م كلاهلا ناكم نامضلا لعجي يأ : ةعيرشلا

 . لمكألا هرسفاذك « لوألا نهرلا ناكم لعج

 كلمتيوأ « هنيدب هيلع نهترملا عجريو « ةميقلا كلت نهارلا كلمتي مث : يزارتألا لاقو
 ركذ امو : يكاكلا لاقو . يدنع هجو اذهو « هلدب ىدأ هنأل « هنمضف عاض يذلا قيربإلا نهترملا

 نأ امإ ‹ ولخي ال نهترملا كلمت نأل « حيحص ريغ - نهترملا يأ - هكلمتي مث : يشاوحلا ضعب يف

 ناكم اتهر لعجي نأ لبق هكلمتي وأ نهترملا هكلمتي مث لوألا نهرلا ناكم نومضملا كلذ لعجي

 اتهر هلعج لبق هكلمت نإو « يلهاج مكح كلذ نأل « حصيال هكلمتي مث اتهر هلعج نإف « لوألا

 . « عماجلا حورش »و « مالسإلا خيش طوسبم » نم تاياورلا عيمجل اًملاخم ناک

 ةلباقملا دنع ةيوبرلا لاومألا يف ةربعلا ةطقاس ةدوجلا نأ ) :م : ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ‹خسنلا يف عقواذه : يكاكلا لاق :ش ( هب زوجت اذإ امك « زئاج ءيدرلاب ديجلا ءافيتساو اهسنجب

 ٠ هب زوجت اذإ امك هلوقب لالدتسالا نأل « زئاج ديجلاب ءيدرلا ءافيتسا : لاقي نأ حصألا نكلو

 ءيدرلا ذخأ اذإ اميف لمعتسي زوجتلا نأل « انلق ام حصألا نأ « ملسلاو فرصلا لدب يف ينعي
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 ؛ نامضلا باجيإب هضقن نكي الو ‹ هضقن ىلإ جاتحي اذهلو « عامجإلاب ءافيتسالا لصح دقو

 رذعتب نيمضتلا رذعتيو « هسفن كلم نمضي ال ناسنإلا اذكو ‹ بلاطمو بلاطم نم هل دب ال هنأل

 مث . تكلهف ديجلا ناكم فويزلا ىفوتسا اذإ ام ةعيرف هذه : ليقو ‹ ضقنلا

 لالدتسالا ىلإ جاتحي الف هيف دحأل ةهبش ال ءيدرلاب ديجلا ءافيتسا زاوج يف نألو « ديجلا ناكم

 ةرشعلا نم لقأ يه قيربإ ةميق ةرشعب نهترملا ىفوتسا اذإ اميف ةلأسملا عضو نألو « رخآ ءيشب
 .هديج ةلباقب ءيدرلا ًايفوتسم نهترملا ناكف « هتياورل

 امآ «قايسلا ةلالدب زئاج ديجلاب ءيدرلا ءافيتساو : لاقي نأ هباوصو : يزارتألا لاقو

 امأو . ةديجلا ةرشعلاب هتاذ هل ةرشع نم لقأ هتميق يذلا قيربإلا ءافيتسا يف ةلأسملا نإف : لوألا

 ‹ ءافيتسالا يف ةحماسملا يف لمعتسي زوجتلا نأل « كلذ ىلع ليلد « هب زوجت » هلوق نألف : يناثلا

 . ىهتنا « هسكع يف ةحماسملا ىلإ ةجاح الو « ديجلاب ءيدرلا ءافيتسا يف ةحماسملا اغنإو

 : لاق مث « انركذام لثم لمكألا نع لقنو « « ةياهنلا » بحاص اذهب قبس يذلا : تلق

 . كلذ هجو ام ردأ ملو قح خسنلا يف ام نأ ىلوأو

 يضر دقف كالهلاب ايفوتسم ريصي ىتم نهترملا نأل :ش ( عامجإلاب ءافيتسالا لصح دقو ) :م

 رهو ديجلا ناكم ءيدرلا ىفوتسا ول امك راصو « هقح نودب يضر هنأكف « ءافيتسا هعوقوب

 .  طوسبملا» يفاذك «ملاع

 هضقن ىلإ جاتحي كالهلاب ءافيتسالا لوصح لجألو يأ :ش ( ةضقن ىلإ جاتحي اذهلو ) :م

 :ش ( بلاطم نم ) :م نامضلل يآ :ش ( هل دبال هنأل ) :م هلوق ینعم وهو « رذعت هنأل « نامضلاب

 دحاولا صخشلا يف ىنعملا اذه قيقحت هنكيي الو « ماللا حتفب :ش ( بلاطمو ) :م ماللا رسكب

 ىلإ ليبس ال نهترملا وأ نهارلا نوكي نأ امإ ولخي ال - ماللا رسكب - بلاطملا هحيضوت يفانتلل

 نوكيالف « - ماللا حتفب - بلاطي هنأل ‹ نهترملا الو « هرضيام هبلط يف اًتيعتم هنوكل لوألا

 . ماللا رسب - اًبلاطم

 نمضي اغنإ ناسنإلا نأل :ش ( هسفن كلم نمضيال ) :م رخآ ليلد :ش ( ناسنإلا اذكو ) :م

 م هب لوقلا مقتسي ملف عرشلا يف هل ريظن الو « هسفن لجأل اذه « نهترملا نامضو هريغ لجأل

 . ءافيتسالا ررقتيف :ش ( ضقنلا رذعتب نيمضتل تتلا رذعتيو)

 مث تكلهف دايجلا ناكم فوبيزلا ىفوتسا اذإ ام ةعيرف ) :م ةلأسملا هذه يأ :ش ( هذه : ليقو ) :م
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 نأل ؛روهشملا وه ام ىلع حصيال ءانبلا نأ ريغ ‹« فورعم وهو « ءافيتسالا عنمي ةفايزلاب ملع

 قرفلاو « -هللا همحر- فسوي يبأ عماذه يفو « -هللا همحر- ةفينح يبأ عم اهيف دمحم

 مت دقو ءافيتسالا عنم ال ةفايزلاو « اهنيع نم يفوتسيل فويزلا ضبق هنأ -هللا همحر- دمحمل

 هدنع نكمأ دقو ‹ ضبقلا ضقن نم دب الف ‹ رخآ لحم نم ىفوتسيل نهرلا ضبقو كالهلاب
 يبأ دنع هنزو لثم هتميق تناك اذإ ام وهو ‹ لوألا هجولا يفف قيربإلا رسكنا ولو . نيمضتلاب

 هنأل ‹ كاكفلا ىلعربجي ال : -هللا امهمحر- فسوي يبو ةفينح

 ‹ نهرلا كالهب اًمكح اًيفوتسم دمصي نهترملا نأ اعرف هنوك هجو :ش (ءافيتسالا عنمي ةفايزلاب ملع

 اذكف « ةقيقح هئافيتسا ضقن نوكي الو « ةقيقح ةلأسملا هذه يف امك ةقيقح ىفوتسا ول اب ربتعيف
 (ءانبلا نأ ريغ ) :م فورعم دايجلا نع نويدلا ءافيتسا مكح يأ :ش ( فورعم وهو ) :م هيف نحن امیف

 (روهشملا وه ام ىلع حصي ال ) :م ديجل ا ناكم اًفيز نيدلا ضبق ةلأسم ىلع « ةلأسملا هذه ءانب يأ :ش
 نب یسیع نإ : لیق ام ىلع :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ عم اهيف ادمحم نأل ) :م ةياورلا نم :ش

 . ءانبلا حصي الف كلت يف فسوي يبأ عم دمحم نأ : ىور نابأ

 ‹ ةمث ناك ام لثم انه دمحم لوق ناكملا كلت ىلع ءانب ةلأسملا هذه تناك ول هنأ : لصاحلاو

 نأل » هلوق ىنعم وهو « فسوي يبأ عم انهو « ةفينح يبأ عم ةمثادمحم نأل « كلذك سيلو

 مل كلذك ناك اذإف :ش ( -هللا همحر- فسوي يبأ عم اذه يفو ) :م « «ةفينح يبأ عم انه ادمحم

 . ةيئادتبا ةلأسملا هذه نوكت نأب ءانبلا حصي

 كلت ىلع ءاثب ةلأسملا هذه نوكت نأ ريدقت ىلع ينعي :ش (- هللا همحر - دمحمل قرفلاو ) :م

 :ش ( اهنيع نم ) :م هنيد يأ :ش ( يفوتسيل فويزلا ضبق ) :م نيدلا بر نأ ى :ش (هنأ ) :م ةلأسملا

 سنج نم نيدلا ناكف :ش ( ءافيتسالا عنمت ال ةفايزلاو ) :م هيلع نيدلا نم هلام مادق اهنيع نوكي يأ

 . نهرلا يأ :ش ( كالهلاب ) :م ءافيتسالا يأ :ش ( مت دقو ) :م هقح

 ىتح ةقيثو هضبق لب « نهرلا نيع نم هقح يفوتسيل نهرلا ضبق ام : نهرلا ةلأسم يفو
 ينعي :ش ( رخآ لحم نم يفوتسيل نهرلا ضبقو ) :م هلوق ىنعم وهو « نهرلا ريغ نم هقح يفوتسي
 + ضبقلا ضقن يأ :ش ( نكمأ دقو ‹ ضبقلا ضقن نم دبالف ) :م كلذك ناك اذإف « نهرلاريغ نم

 . نهترملا نيمضتب يأ :ش ( نيمضتلاب ) :م - هللا همحر - دمحم دنع يأ :ش ( هدنع )

 م رسكنااذإامأ « نهرلا كله اذإ اميف انركذ يذلا اذه ينعي :ش ( قيربإلا رسكنا ولو ) :م

 ةفينح يبأ دنع هنزو لثم ) :م نهرلا قيربإلا ةميق يأ :ش ( هتميق تناك اذإ ام وهو « لوألا هجولا يفف)
 هنأل ) :م نهرلا كف ىلع نهارلا ربجي ال يأ :ش ( كاكفلا ىلع ربجي ال -هللا امهمحر- فسوي يبأو
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 نآ ىلإ الو ‹ دارفنالا ىلع ةدوجلاب هنيد اًيضاق ريصي هنأل ؛ نيدلا نم ءيش بهذي نأ ىلإ هجو ال

 نم هتميق هنمض ءاش نإو « هيف اب هكتفأ ءاش نإ هانريخف ررضلا نم هيف ال ناصقنلا عم هكتفي

 - دمحم د»و ‹ نامضلاب نهترملل روسكملاو نهترملا دنع اتهر نوكتو ء«هسنج فالخ وأ هسنج
 كالهلا ةلاحب راسكنالا ةلاحل ًرابتعا نيدلاب هلعج ءاش نإو « اًصقان هكتفأ ءاش نإ -هللا همحر

 نيدلاب نومضم يقيقحلا كالهلا يفو ‹ كالهلا ةلزنب راص اًتاجم كاكفلا رذعت امل هنأل اذهو

 نوكي نأ هقيرطو « ةيلالاب كالهلا دنع ءافيتسالا : انلق . ءانعم يف وه اميف اذكف « عامجإلاب

 ‹ نهرلا قالغإ نيدلاب هلعج يفو . ةصاقملا عقت مث ‹ ةميقلاب اًتومضم

 ىلع ةدوجلاب هنيد ايضاق ريصي ) :م نهترملا نأل يأ :ش ( هنأل ؛نيدلا نم ءيش بهذي نأ ىلإ هجو ال

 كلذو « رسكلاب قيربإلا ةدوج نم تاف ام ةلباقم يف الإ نيدلا نع ضقني مل هنإف :ش (دارفنالا

 .ًابر

 عم نهرلا نهارلا كسي نأ ىلإ ا ضي الو يأ :ش ( ناصقنلا عم هكتفي نأ ىلإ الو ) :م

 ‹ بيعلا نم اًميلس نهرلا ضبق نهترملا نأل « نهارلاب :ش ( ررضلا نم هيف امل ) :م ناصقنلا

 ال هب ررض كلذو « هنيد نم ءيش طقسي مل اذإ اًصقان هقح هيلإ لصيف « اًبيعم راص راسكنالابو

 نيدلاب يأ :ش ( هيف امم هكتفأ ءاش نإ ) :م نهارلا يأ :ش ( هانريخف ) :م كلذك ناك اذإف « ةلاحم

 هيف نوهرم وه يذلا نيدلاب وه امل اًصقان رسكنملا قيربإلا نهارلا كَفنا : ينعي « روسكلا يف يذلا

 . نيدلا عيمجب ينعي

 فالح يأ :ش ( هسنج فالخ وأ هسنج نم ) :م نهترملا يأ :ش ( هتميق هنمض ءاش نو ) :م

 ةفينح يبأ دنع اذهو :ش ( نامضلاب نهترملل روسكمل او نهترملا دنع اهر نوكتو ) :م ًاعونصم هسنج
 ارابتعا نيدلاب هلعج ءاش نإو « ًصقان هكتفأ ءاش نإ :- هللا همحر - دمحم دنعو ) :م « فسوي يبأو

 .انهاذكف « عامجإلاب ةميقلاب ال نيدلاب نومضم ةمثف :ش ( كالهلا ةلاحب راسكنالا ةا

 نم : ينعي - بهذي نأ الإ هجو ال هنأ مدقت ال ينعي :ش ( اًناجم كاكفلا رذعت امل هنأل اذهو ) :م

 م كلذك ناك اذإف « رذعتم وهو « اًتاجم هكتفي نأ يقب « ناصقنلا نم هكتفي نأ الو « - نيدلا

 يقيقحلا كالهلا يفو ) :م كلذك ناك اذإف ‹ رذعتم وهو ‹ كالهلا رذعت يف :ش ( كالهلا ةلزنمب راص)

 . يقيقحلا كاكفنالا ىنعم يف يأ :ش ( هانعم يف وه اميف اذكف « عامجإلاب نيدلاب نومضم

 ىفوتسا ام لكو :ش ( ةيلاملاب ) :م نهرلا كاله دنع يأ :ش ( كالهلا دنع ءافيتسالا : انلق ) :م

 عقت مث ) :م هنيع تاوفل :ش ( ةميقلاب اًنومضم نوكي نأ هقيرطو ) :م هقيرط هل ةيلام لاب كالهلا دنع
 يفو ىأ :ش ( نيدلاب هلعج يفو ) :م عورشم وهو « هيلع امو هلام ينعي نينيدلا نيب :ش ( ةصاقملا

 ريصي نأي يلكلا سانجإلا وهو :ش ( نهرلا قالغإ ) :م همايق لاح نيدلاب اًتومضم نهرلا لعج
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 هتميق تناك اذإ ام وهو : ثلاثلا هجولا يفو . ىلوأ ةميقلاب نيمضتلا ناكف « يلهاج مكح وهو

 ‹ هدنع اًتهر نوکتو ‹ هسنج نم اًئيدر وأ هسنج فالخ نم ایج هتميق نمضي ةينامث هنزو نم لقأ
 ' ةلاح ربتعي هنأل ؛- هللا همحر- دمحم دنع كلذكو « رهاظف امهدنع امآ « قأفتالاب اذهو

 رثكأ هتميق تناك اذإ ام وهو : يناشلا هجولا يفو . ةميقلاب دنع كالهلاو  كالهلا ةلاحب راسكنالا
 نأل ؛ هدنع اًتنهر نوکنو « هتمیق عیمج نمضي : -هللا همحر- ةفينح يب دنع رشع ينثا هنزو نم

 ‹ اتومضم هلك لعجي اًتومضم هلك نزولا رابتعاب ناك نإف « ةءادرلاو ةدوجلل ال هدنع نزولل ةربعلا

 نأل اذهو ‹ هضعبف هضعب ناک نإو

 . نهترملل اكولمم نهرلا

 ولو ««نهرلا قلغي ال » : مالسلا هيلع هلوقل ‹ عرشلا يف دودرم :ش ( يلهاج مكح وهو ) :م
 ناك اذإف « هلثم ىلإ نهرلا مكح لاقتنال نهرلا قولغ ىلإ يدؤي ال ةميقلاب اًتومضم هانلعج

 ناكف : لاقي نأ قحلاو « حماست ةرابعلا هذه يفو :ش ( ىلوأ ةميقلاب نيمضتلا ناكف ) :م كلذك

 . كلذ لك ءاش ام وأ حيحصلا وأ اًباوص وأ اًبجاو ةميقلاب نيمضتلا

 ةرشع نزولا نوكي نآب :ش ( ةينامث هنزو نم لقأ هتميق تناك اذإ ام وهو : ثلاثلا هجولا يفو ) :م

 نم لوألا هجولاب ةبسانم هل هنأل يناثلا هجولا ىلع ثلاثلا هجولا مدق انإو « ةيناث هتميقو نيدلاك

 اذإ امك « ءاوس هتميقو هنزو ناك اذإ اميف ةميقلاب اًنومضم نوكي نأ حلصي ام وه :الاق امهنأ ةهج

 اتهر نوکتو هسنج نم اًيدر وأ هسنج فالخ نم ادیج هتمیق نمضي ) :م هنزو نم لق هتمیق تناک
 . ةثالثلا انباحصأ نيب :ش ( قافتالاب ) :م روكذملا يأ :ش (اذهو ) :م نهترملا دنع يأ :ش (هدنع

 هتميق تناك اذإ امك :ش ( رهاظف ) :م : فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع امآ ) :م

 ةلاحب راسكنالا ةلاح ربتعي هنأل ؛ -هللا همحر- دمحم دنع كلذكو ) :م راسكنالا لاح يف هنزو لثم

 نم لقأ قيربإللا ةميق تناك اذإ ام وهو « لصفلا اذه ىف ىنعي :ش ( ةميقلاب هدنع كالهلاو ‹ كالهلا

 ٠ . راسكنالااذكف « نيدلاب ال هنزو

 هيف هتعانص ةدوحل :ش ( رشع ينثا هنزو نم رثكأ هتميق تناك اذإ ام وهو : يناثلا هجولا يفو ) :م

 لاومألا يف :ش ( ةربعلا نأل ؛ هدنع اًتهر نوكتو هتميق عيمج نمضي -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ) :م

 نهرلا يأ :ش ( ناك نإف « ةءادرلاو ةدوجلل ال ) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع نزولل ) :م ةيوبرلا

 لعج نيدلا نزو لثم نهرلا نزو اذإ امك :ش ( اًتومضم هلك لعجي اًتومضم هلك نزولا رابتعاب) :م

 اًنومضم هضعب ناك نإو يأ :ش ( هضعبف هضعب ناك نإو ) :م ةميقلا ثيح نم اًنومضم هلك نهرلا
 ‹ هيلع دئازلا ال نيدلا رادقم وهو ‹ نومضم هضعبف نيدلا نزو نم رثكأ نهرلا نزو ناك اذإ امك

 نأل اذهو )م . ةنامأ اهريغو « ةنومضم نومضملا ةصح نألو « نومضملا ىلع ةدوجلا مسقنتو
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 يبأ دنعو . ةنامأ عباتلا نوکي نأ لاحتسا ًانومضم لصألا راص ىتمو « تاذلل ةعبات ةدوحلا

 اذهو ‹رشع انثا هنزو نأك نزولا ةدايزك ةميقلا ةدايز لعجتو « ةءادرلاو ةدوجلا ربتعت هدنعف ءاتهر

 نإو ضيرملا فرصت يفو اهسنج فالخب ةلباقملا دنع ربتعت ىتح اهناذ يف ةموقتم ةدوجلا نأل

 . اهرابتعا نكمأف اعمس اهسنجب ةلباقملا دنع ربتعت ال تناك

 لصألا فلاخي ال :ش ( ةنامأ عباتلا نوكي نأ لاحتسا اًتومضم لصألا راص ىتمو « تاذلل ةعبات ةدوجلا

 هل قيربإلا سادسأ ةسمخ نوكيو «هتميق سادسأ ةسمخ نمضي : -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو ) :م

 ناءرطب :ش (اًعئاش نهرلا ىقبي ال ىتح زرفي ) :م رسکنملا سدس يأ :ش ( هسدسو نامضلاب

 . نراقملاك هيف هنأل [. . .] ئراطلا نإف «عويشلا

 ربتعت ) :م فسوي يبأ دنعف يأ :ش ( هدنعف «اتهر روسكم لا سادسأ ةسمخ هتميق عم نوكيو ) :م

 اهتاذ يف ةموقتم ةدوحجلا نأل اذهو ‹ رشع انا هنزو نأك نزولا ةدايزك ةميقلا ةدايز لعجتو « ةءادرلاو ةدوجلا

 هنزو اًبلق عاب اذإ هنإف « توملا ضرم :ش ( ضيرملا فرصت يفو اهسنج فالخب ةلباقملا دنع ربتعت ىتح
 نم عربت ولامك « ثلثلا نم هجورخ ربتعيو يرتشملل ملسي مل ةرشعب نورشع هتميقو ةرشع
 . نيعلا

 :ش ( اًعمس ) :م هلوقب هيلإ ًالصاو نإ ةملك :ش ( اهسنجب ةلباقملا دنع ربتعت ال تناك نإو ) :م

 :ش ( اهرابتعا نكمأف ) :م ءاوس اهئيدرو اهديج : هلوق وهو « عراشلا نم عامسلا ثيح نم يأ
 هسدسو « اهرابتعا نكمأف « نزولا يف ةدايزلاك ةدوجلاب ةميقلا ةدايز نأل « ةدوجلا رابتعا ينعي

 هدنع ءافيتسالا ةلاحب تسيل راسكنالا ةلاحو « ربتعت ةنومضم وه اميف راسكنالاب ربتعملاف « ةنامأ

 نزولا سادسأ ةسمخ هتفرعم قيرطو « هسنج فالخ نم هسادسأ ةسمخ هتميق نمضيف « اًضيأ
 يهو هسادسأ ةسمخ ىقبي مهرد اثلثو مهرد وهو هسدس ةرشع وه يذلا نزولا نم لصفني نآ

 قيربإلا سادسأ ةسمح نوكيف « سادسأ ةتس ةرشعلا نأل كلذو ‹ مهرد كلثو مهارد ةينامث

 عم  تادايزلا »و « طوسبملا » نم هعضوم يف فرعي لوط عون دمحم : لوق نايب يفو . ةرشع

 : بابلا اذه يف الوصأ الو ركذنو « الصف نورشعو ةتس اهبعشو اهبعش عيمج

 ‹« ريعشب اريعش وأ « ةطنحب ةطنح وأ « بهذب بهذ وأ « ةضف نم ةضف نهر اذإ هنأ : اهنم

 هتميق تناك اذِإو « اًعيمج مهلوق يف نيدلاب كله هردقك هردقو نيدلا لث هتميقو نهرلا كلهف
 نم لقأ هتميق تناك نإو « مهلوق يف نيدلاب كله نيدلا نزو لشم هردقو نيدلا ةميق نم رشكأ
 . ةفينح يبأ دنع نيدلاب بهذ كلهف نيدلا ةميق
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 عج ریو « هسنج ريغ نم هلثم هل نکی مل نإ هتمیق لثم هل ناک نإ هلثمب نهترملا موقي : الاقو

 هنأ ةفينح يبآ دنع « لصألا ١ يف ركذ دقف نهترملا لعف ريخب صقن نهرلا يف لخد اذإو . نيدلاب

 . نيدلا ردقب نمض نيدلا نم رثكأ هنزو ناك نإو « اهر نوكيف « هتميق نمضي

 ال هنأ : (هرداون» يفو  ءالمإلا يف ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع ةعامس نبا ىورو

 ريبزلا نبا نع يور كلذكو . نهرلا ذخو هلك نيدلا تاه : نهارلل لاقيو « نهترملا ىلع نامض

 : ٩ تادايزلا » يف دمحم لاقو « ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلاو ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع

 . نهترملا هنمض نيدلا لثم هتميق تناك اذإ : دمحمو فسوي وبأ لاقو « ةفينح يبأ لوق سايق وه

 يبأ نع تاياورلا تفلتخا دقف نيدلا نزوك هنزوو نيدلا نم رثكأ هتميق تناك نإو

 هنأ :هنع رشب ىورو . ةميقلا نم نومضما رادقم هنم نمضي هنأ : هلع دمحم ىورف «فسوي

 وأ نيدلا لثم هتدوجو بيع هلخد اذإ نهرلا ىف : - هللا همحر - دمحم لاقو . هتميق نمضي

 . كلذ فسوي وبأو ةفينح وبأ عنمو < هنيدب نهترملا ىلع هكرتي نأ نهارلل نآ : رثكأ
 ‹ شكأوآ لقأ وأ نيدلا لثم نهرلا نزو نوكي نأ امإ ولخي ال : انلق لوصألا هذه تتبث اذإو

 هنزو ناك نإو «دوجآوأ « نود وأ « ةدوجلا يف هلثم نوكي نأ امإ ولخي الف نيدلا لثم ناك نإف

 لثمو هنزو نم لقأ وأ « هنزو لثم وأ ءهنزو نم رثكأ هتميق نوكي نأ امإ ولخي الف نيدلا نم رثكأ
 هذهف نيدلا نم رشكأ وأ « نيدلا نم هنزو نم لقأ وأ « نيدلا نم لقأو هنزو نم لقأ وأ « نيدلا

 نورشعو ةتس كلذف ‹ صقن وأ كاله نم هيف نهرلا ولخي ال اهنم دحاو لك « الصف رشع ةثالث

 نيدلا نوكي نأ وه كلذك هتميقو « نيدلا لثم نهرلا نزو ناك اذإ هنأ : لوصفلا هذه نايبو

 كله كله نإف «رسكني وأ كلهي نأ امإ ولخي الف ةرشع هتميقو « ةرشع نهرلا نزوو ةرشع

 يب نع نيتياورلا ىدحإ يف راسكنالاب هتميق نمض رسكنا نإو ءاًعيمج مهلوق يف نيدلاب

 . فسوي يبأ لوق وهو « ةفينح

 نأ وهو « لقأ هتميقو نيدلا لشم هنزو ناك نإو « هنيدب هكلي نأ نهارلل : دمحم لاقو

 بهذلا نم هتميق نمضي : امهدنعو ةفينح يبأ دنعو « نيدلاب كله كله نإف « ةينامث نوكي

 الو ‹ فسوي يب لوق وهو « ةياور يف ةفينح يبأ دنع هتميق نمض رسكنا نإو « هنيدب عجريو

 تناك اذإو .كلذب نهترملا ىضري نأ الإ نهترملا قح نم نودأ هنأل « دمحم دنع كيلمتلا نكي

 نل ؛ ةفينح يبآ دنع نيدلاب كله كله نإف « رشع ينثا نوكي نأ لشم نزولا نم رثكأ هتميق

 نيدلا نع ةلضاف اهنأل « انه اه اهب رابتعاال ةدوجلا نأ: دمحم دنعو . هدنعاهل ةميق ال ةدوحلا
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 ةسمخ كلهي : هلوق ىلع ليق دقف نزولاك ةنومضم ةدوجلاف فسوي يبأ لوق ىلع امأو « ةنامأ وهف
 نم بلقنا سادسأ ةسمح نهترملا نمضي هلوق ىلع ليقو « ةنامألاب هسدسو « نيدلاب هسادسأ
 نأ امإ لاوحأ ةثالث هلف رسكنا اذإ امو ء ابرلا ىلإ كلذ يدؤي ال ىتح هنيدب عجريو «بهذلا
 نم رثكأ وأ ةرشع هتميق ىقبتف ةدوحلا لكو « رشع دحأ هتميق يقبف ةدوحلا ضعب راسكنالاب بهذي

 . هعيمج نمضي ةفينح يبأ دنع لاوحألا عيمج يفف « ةينامث هتميق ىقبتف ةدوجلا

 نمضي : ةياور يفو « هسادسأ ةسمخ نمضي : ةياور يف - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو

 صقن نإ : -هللا همحر - دمحم دنعو « هعيمج نمضي : ةياور يف فسوي يبأ دنعو . هعیمج
 ليق دقو . هنيد عيمجب نهارلا هكفيو نهترملا ىلع نامض الو « نامهرد وأ « مهرد ةميقلا نم

 هنزو نم لقأ هتميق تناك نإف ةينامث نزولاو ةرشع نيدلا ناك نإو « هنمضي نأ هل : هلوق ىلع
 بهذلا نم هتميق موقيامهدنعو . ةفينح يبأ دنع ةينامشب كله كله نإف « ةتس نوكي نأ لثم

 نم هتميق موقيامهدنعو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هتميق نمض رسكنا نإو « هنيدب عجريو
 لثم هتميق تناك نإو « هلوق ىلع نيمضتلا نم دبالف كيلمتلا يف هزجي ال دمحم دنعو « بهذلا
 هكلي نأ هل: دمحم دنعو . امهدنع نمض رسكنا نإو : مهلوق يف هنزو لثمب كله كلهف هنزو

 . ةدوجلاو نزولا يف اهلثم هنأل نيدلا نم ةينامشب

 يبأ دنع ةينامثب كله ةعست نوكي نأ لشم نيدلا نم لقأو هنزو نم رثكأ هتميق تناك نإو

 لثم هتميق تناك نإو . مهلوق يف هتميق نمض رسكنا نإو . هتميق نمضي امهدنعو « ةفينح
 ‹ ةعست هتميق تناك اذإ هيف مالكلاك راسكنالاو كالهلا يف مالكلاف ةرشع نوكي نأ وهو نيدلا

 ‹ةفينح يبأ دنع ةينامثب كله كله نإف «رشع ينثا نوكي نأ وهو نيدلا نم رثكأ هتميق تناك نإو
 هسادسأ ةسمحخ كلهي : ليق دقو « هسادسأ ةسمخ نمضي : - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو

 . نیدلاب

 بهذلا نم هسادسأ ةسمخ هتميق نمضي هنإ : هنع ليق دقو . اًنزو نيدلا نم لقأ ناك نإو

 يب دنع نومضم هعيمجف رسكنا نإو . ابرلا ىلإ يدؤي ال ىتح نهارلا ىلع هنيدب عجريو
 وأ مهرد راسكنالاب صقن نإ : دمحم دنعو . هسادسأ ةسمخ نمضي فسوي يبأو «ةفينح

 طاقسإو هنيدب هكيلمت راتخي نأ الإ « نمض كلذ نم رثكأ صقن نإو . نمضي مل نامهرد

 هنزو لشم هتميق تناك اذإف ‹ رشع ىنثا نوكي نأ وهو « نيدلا نم رثكأ هنزو ناك اذإو .ةدوجلا

 ةسمخ نمض رسكنا نإف «مهلوق يف ةنامألاب هسدسو ‹ نيدلاب هسادسأ ةسمحخ بهذ كلهف

 لقأ هتميق تناك نإو « نيدلاب هسادسأ ةسمح هكليي نأ هل : دمحم دنعو . امهلوق يف هسادسآ

 كله كله اذإف « رشعدحأ هتميقو « رشع ينثا هنزو نوكي نأ لشم نيدلا نم رشكأو هنزو نم
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 ‹ زوجي ال نأ :سايقلاو « اًتاسحتسا زاج هنيعب اًئيش يرتشملا هنهري نأ ىلع دبع عاب نمو : لاق

 . لبقف سلجلا يف ارضاح اتيعم ًاليفك هيطعي نأ ىلع اًئيش عاب اذإ ناسحتسالاو سايقلا اذه ىلعو

 وهو ةقفص ىف ةقفص هنأ سايقلا هجو

 . لضفلا اذه ىف امهنع ةياور الو « ةفينح ىبأ دنع هسادسأ ةسمخ نيدلاب

 نأ بجي اذكو « ةدوجلاب دتعي ال هنأل ؛ ةفينح يبأ دنع هسادسأ ةسمخ نمض رسكنا نإو

 لوق یلعو . نزولا ربتعيف ‹نهرلا يف ةدوج ال هنأل - هللا همحر - فسوي يبأ لوق ىلع نوكي

 ةرشع نيدلا نم لثم هتميق تناك نإو . نيدلا نم نزوأ نزولا نآب كيلمتلا زوجي ال : دمحم

 . هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع نيدلاب هسادسأ ةسمخ كله : كلهف

 ‹ ةينامث هتميق نوكي نأ لثم نيدلا نم لقأ هتميق تناك نإو . هتميق عيمج موقيامهدنعو

 نمض رسكنا نإو . -هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع نيدلاب هسادسأ ةسمحخ بهذ : كله نإف

 كلهف رشع ةسمحخ هتميق تناك نإو ‹ نیلاحلا یف هتمیق نمضي : امهدنعو . هسادسأ ةسمح

 .-هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع نيدلاب هسادسأ ةسمخب

 ةسمخ -هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع نمض رسكنا نإو « راتخا نإ هكليي نأ هل :- هللا همحر

 ةدوجلا رادقم صقن نإ : - هللا همحر- دمحم دنعو . هيثلث نمضي : فسوي ىبأ دنعو . هسادسأ

 نإو « نيدلاب هسادسأ ةسمخ هكلم ءاش نإف نزولا نم ءاش نإف نزولا نم هصقن نإو « هب دتعي مل

 « ةدوجلا نم هقح طقسي ال ىتح هسادسأ ةسمخ ةميق همرغ ءاش نإو نيدلا عيمجب هكتفأ ءاش

 راسكنالاب بلقلا ضعب نهترملاب نمض عضوم لك نآ وهو « دحاو لصف يف انه مالكلا يقبو

 . نهرلا ةيقب يف اكيرش راصو « نامضلاب نمض ام كلم

 زاج هنيعب اًئيش يرتشملا هنهري نأ ىلع دبع عاب نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ زئاج نيعملا ليفكلاو ‹ نيعم ا نهرلا طرشب عيبلاف « عويبلا يف ترم ةلأسملا هذه :ش (اًتاسحتسا

 . اًقالخ هيف ملعن الو

  اندنع اًبئاغ ليفكلا ناك اذإاذكو هزوجي ال ليفكلا اذكو « اًنيعم نهرلا نكي ملاذإو

 . نيدلا ردقب اتهر هيلإ عفدي

 اًنيعم ًاليفك هيطعي نأ ىلع ايش عاب اذإ ناسحتسالاو سايقلا اذه ىلعو ءزوجي ال نأ : سايقلاو ) :م
 وهو ‹ ةقفص يف ةقفص هنأ : سايقلا هجو ) :م ةلافكلا ليفكلا لبق يأ :ش ( لبقف سلجملا يف ارضاح
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 هجو « عيبلا دسفي هلثمو امهدحأل ةعفنم هيفو «دقعلا هيضقي ال طرش هنألو « هنم يهنم

 اذإف ‹ بوجولا مئالي هنأو « قاثيتسالل نهرلاو ةلافكلا نأل ؛ دقعلل مئالم طرش هنآ : ناسحتسالا

 . دقعلا حصف « مئالم وهو «ىنعم ا هيف انربتعا « اًيعم نهرلاو سلجملا يف ًارضاح ليفكلا ناك

 نهرلاو ةلافكلا ىنعم قبي مل اقرتفا ىتح اًبئاغ ليفكلا ناك وأ اتيعم ليفكلا الو نهرلا نكي مل اذإو

 عنتما ولو . حص لبقو سلجملا يف رضحف اًبئاغ ناك ولو . دسفيف هنيعل رابتعالا يقبف ء ةلاهجلل

 طرش اذإ نهرلا نأل ؛ ربجي :- هللا همحر- رفز لاقو . هيلع ربجي مل نهرلا ميلست نع يرتشملا

 نهرلا : لوقن نحنو . هموزلب همزليف نهرلا يف ةطورشملا ةلاكولاك هقوقح نم اًقح راص عيبلا يف
 ءاش نإ رايخلاب عئابلا نكلو ‹ تاعربتلا ىلع ربج الو هانيب ام ىلع نهارلا بناج نم عربت دقع

 هنأل ‹ عيبلا خسف ءاش نإو ‹ نهرلا كرتب يضر

 يذلا وهو ‹ دقعلا هيضتقي اًطرش ناك ول هنأل هب ديق :ش ( دقعلا هيضتقي ال طرش هنألو هنع يهنم

 ال نمثلا ميلست يرتشملا ىلع وأ عئابلا ىلع عيبملا ميلست طرش ول امك هطرش ريغ نم دقعلاب بجي

 قثوتلا ةلافكلاو ‹« نهرلاب دوصقلا نأل «دقغلا بجوم دكؤم طرش هنأل ؛ نيدقاعتملادحأل

 . ( عيبلا دسفي ) :م طرشلا اذه لثم يأ :ش (هلثمو ) :م ةدوجلا طارتشاك راصف «نمشلاب

 نهرلاو ةلافكلا نأل ؛ دقعلا مئالم ) :م طرشلا اذه نأ يأ :ش ( طرش هنآ : ناسحتسالا هجو ) :م

 طرش وه ذإ « نمشلا بوجو مئالم قاثيتسالا نإو يآ :ش ( بوجولا مئالي هنو « قاثيتسالل

 . دقعلا مئاليف « نمثلا ءافيتسا

 م ةقيثو دقع وهو :ش (ىنعملا هيف انربتعا اًنيعم نهرلاو سلجم يف ًارضاح ليفكلا ناك اذإف ) :م

 :ش ( اقرتفا ىتح اًبئاغ ليفكلا ناك وأ « اًنيعم ليفکلا الو نهرلا نكي مل اذإو . دقعلا حصف « مئالم وهو)

 يأ :ش ( لبقو سلجملا يف رضحف اًبثاغ ) :م ليفكلا يأ :ش ( ناك ولو . دسفيف ) :م طرشلا نيعل يأ
 ىلع يأ :ش (هيلع ريجي مل نهرلا ميلست نع يرتشملا عنتما ولو ) :م دقعلا يأ :ش ( حص ) :م ةلافكلا

 ‹ كلام لاق هيو :ش ( ربجي : -هللا همحر- رفز لاقو ) :م «دمحأو يعفاشلا لاق هبو ‹ ميلستلا

 عيبلا يف طرش اذإ نهرلا نأل ) :م ليفكلا ادع اميف يلبنحلا يضاقلاو « ىليل يبأ نباو « روث وبأو

 :ش (هموزلب همزليف نهرلا يف ةطورشملا ةلاكولاك ) :م عيبلا قوقح نم يأ :ش ( هقوقح نم اًح راص

 . عيبلا موزلب يرتشملا مزليف يأ

 م نهرلا باتك لئاوأ يف :ش ( هانيب ام ىلع نهارلا بناج نم عربت دقع نهرلا : لوقن نحنو ) :م
 هنأل ؛ عييلا خسف ءاش نإو ‹ نهرلا كرتب يضر ءاش نإ رايخلاب عئابلا نكلو ‹ تاعربتلا ىلع ربج الو )
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 لوصحل لاح نمثلا يرتشملا عفدي نأ الإ « هتاوفب ريختيف هب الإ يضر امو هيف بوغرم فصو
 نمو : لاق . ةميقلا وهو ىنعملا ىلع تبثت ءافيتسالا دي نأل < ًانهر نهرلا ةميق عفدي وأ دوصقملا

 ىنأ هنأل ‹ نهر بوثلاف نمشلا كيطعأ ىتح بوثلا اذه كسمأ : عئابلل لاقف مهاردب اًبو ىرتشا
 ىتح ‹ يناعملل دوقعلا يف ةربعلاو ءاطعإلا تقو ىلإ سبحلا وهو نهرلا ینعم نع ءیینی اب

 :-هللا همحر-رفز لاقو . ةلافك كلذ دض يف ةلاوحلاو « ةلاوح ليصألا ةءارب طرشب ةلافكلا تناك

 لمتحيو ‹ نهرلا لمتحي كسمأ : هلوق نأل « -هللا همحر- فسوي يبآ نع هلثمو « اتهر نوكي ال

 ال هنأل ؛ كلامب وأ كنيدب هكسمأ : لاق اذإ ام فالخب . هتوبشب ىضقيف امهلقأ يناثلاو « عاديإلا

 هدم امل : الق ‹ نهرلا ةهج نيع دقف نيدلاب هلباق

 ؛ اتهر نهرلا ةميق عفدب وأ ) :م ةرمثلا روضح وهو :ش ( دوصقملا لوصحل ًالاح نمثلا يرتشملا عفدي

 نهرلا ةميق عفديوأ : هلوق : ةعيرشلا جات لاق :ش ( ةميقلا وهو ىنعملا ىلع تبلت ءافيتسالا دي نأل

 دارأ نإ امآ ‹ وه اهنأكف « هماقم ةمئاق ءىشلا ةميق نأل ‹ ريناندلاو مهاردلا ةميقلاب داري ال اتهر

 ىرتشا نمو ) :م : « ريغصلا عماجلا » يف - هنع هللا يضر- دمحم لاق يآ :ش ( لاق ) :م

 بولا نوكي يأ :ش ( نهر بولاف نمثلا كيطعأ ىتح بوشلا اذه كسمأ : عئابلل لاقف مهاردب اًبوث

 . ءاوس هريغو هنأ باوصلاو «ىرتشملا بوثلا ريغ ًابوث هب ديري : ليق . عئابلا دنع ًانهر

 وه لئاقلا : باوصلاو « عيبملاريغرخآ ابوث يأ : لاق هنإف ؛ يكاكلا لئاقلا : تلق

 كسمأ : لاقو عئابلا ىطعأ مث هضبقو اًبوث ىرثشا : « هعماج » يف ركذ يشاترمتلا نإف « لمكألا

 . هریغو

 (ءاطعإلا تقو ىلإ سبحلا وهو نهرلا ىنعم نع ئبني اب ىتأ ) :م يرتشملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 ‹ ةلاوح ليصألا ةءارب طرشب ةلافكلا تناك ىتح « يناعملل دوقعلا يف ةربعلاو ) :م نمثلا ءاطعإ يأ :ش

 رفز لوق لثمو يأ :ش (هلثمو « اًتهر نوكي ال : -هللا همحر- رفز لاقو « ةلافك كلذ دض يف ةلاوحلاو

 يناثلاو ‹ عاديإلا لمتحيو ‹ نهرلا لمتحي كسمأ هلوق نأل ؛- هللا همحر- فسوي يبأ نع ) :م يور

 توبثب يأ :ش ( هتوشب ىضقيف ) :م ةنومضم ريغ ةعيدولا نوكل « لقأ عاديإلا يأ :ش ( امهلقأ

 . عاديإلا

 هلباق ال هنأل ) :م كلاب هکسمآ لاق وأ يأ :رش ( كلامب وأ كنيدب هكسمأ : لاق اذإ ام فالخب ) :م
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 . نهرلا هدارم نأ ملع ءاطعإلا ىلإ

 ا
 دم يأ :ش ( هدم امل ) :م هنآ وهو « رفز لوق نع باوج اذه :ش (انلق . نهرلا ةهج نيع دقف نيدلاب

 ملكتلا نأل :ش ( نهرلا هدارم نأ ملع ) :م ءاطعإلا تقو ىلإ ىأ :ش ( ءاطعإلا ىلإ ) :م كاسمإلا
 نأل ًاعیب نوکی هنإف « مهرد فلأب اذه يدبع كتكلم : لاق لجرك هتفصب ملكتلاك نهرلا مكحب
 .« فلتخملا» يف اذك . برطضم بابلا اذه يف دمحم لوقو « رم امك يناعملل لوعفملا يف ةربخلا
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 لصف

 ‹نيدلا يقاب يدؤي ىتح هضبقي نأ هل نكي مل امهدحأ ةصح ضبقف فلأب نيدبع نهر نمو

 لكب سوبحم نهرلا نأل اذهو ‹ امهتميق ىلع نيدلا مسق اذإ هصحي ام امهنم دحاو لك ةصحو

 يف عيب لاك راصو « نيدلا ءاضق ىلع هلمح يف ةغلابم هئازجأ نم ءزج لكب اسوبحم نوكيف نيدلا

 يف باوجلا اذكف « هب هنهر يذلا لاما نم اًئيش نهرلا نايعأ نم دحاو لكل ىمس نإف « عئابلا دي

 دحتم دقعلا نأ : لوألا هجو « هل يمس ام ىدأ اذإ هضبقي نأ هل : « تادايزلا » يفو ‹ لصألا ةياور

 . عيبملا يف امك ةيمستلا قرفتب قرفتي ال

 اناك اذإ نهترملا وأ نهارلا وأ نهرلا نايب يف عرش « دحاولا نهر نايب يف لصف اذه يأ :ش

 . نينثالا لبق دحاولا نأل « نيبثا

 ( نيدلا يقاب يدؤي ىتح هضبقي نأ هل نكي مل امهدحأ ةصح ضيبقف فلأب نيدبع نهر نمو ) :م

 لاقي ‹ ةلمهملا ءاخلاب :ش (هصحي ام امهنم دحاو لك ةصحو) م :-هللا همحر- فنصألا لاقو

 ‹ فلأ رخآلا ةميقو « نافلأ امهدحأ ةميقو املأ نيدلا ناك | ذإ الغم :ش ( امهتمیق ىلع نیدلا مسق

 ةصحو ‹ ةنامأ لضفلاو ‹« مهرداشلثو نوتسو ةتسو ةئامتس نيدلا نم لوألا ةصحف

 . ةنامأ يقابلاو « مهرد ثلثو نوثالثو ةثالث « ةئامثالثرخآلا

 ءزج لكب ًاسوبحم نوكيف « نيدلا لكب سوبحم نهرلا نأل ) :م هلبق ال حاضيإ :ش ( اذهو ) :م

 ىدأ اذإ يرتشملا نأ يف :ش ( عئابلا دي يف عيبملاك راصو « نيدلا ءاضق ىلع هلمح يف ةغلابم هئازجأ نم

 . نمثلا يقاب يدؤي ىتح هذخأ نم نكمتي ال عيبلا يف نمثلا نم امهدحأ ةصح

 :ش (باوحجلا كلذكف « هب هنهر يذلا لاملا نم اًئيش نهرلا نايعأ نم دحاو لكل ىمس ناف ) :م

 . ؟طوسبملا» ينعي :ش ( لصألا ةياور يف ) :م هلك لالا ىفوي ىتح هذخأ نم نكمتي مل ينعي

 «هل يمس دق ناك اذإ هضبقي امنإ :ش ( هل يمس ام ىد اذإ هضبقي نأ هل : « تادایزلا  يفو ) :م

 ( دحتم دقعلا نأ ) :م « لصألا » ةياور هجو يأ :ش ( لوألا هجو ) :م ةثالثلا ةمئأ لوق سايق وهو

 نيڏه كتنهر : لاق ثيح ‹ لوبقلاو باجيإللا داحتال نيدقعب سيلو دحاو دقع هنآ ىنعي :ش
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 ىري الأ « رخآلا يف اطورشم ريصي ال نيدقعلا دحأ نأل ؛ داحتالا ىلإ ةجاح ال هنأ : يناثلا هجو
 دحاو لكل نيدب نيلجر دنع ةدحاو اًتيع نهر نإف : لاق . زاج امهدحأ يف نهرلا لبق ول هنآ

 يف نيعلا عيمج ىلإ فيضأ نهرلا نأل « امهنم دحاو لك دنع نهر اهعيمجو « زاج هيلع امهنم
 فصولا لبقي ال ام اذهو ‹ نيدلاب اًسبتحم هتروريص هبجومو « هيف عويش الو « ةدحاو ةقفص

 « امهنم دحاو لکب اًسوبحم راصف ‹ ئزجتلاب

 دقعلا يأ :ش ( قرفتي ال ) :م دقعلا داحتال نيدقعلا ىنعم يف هلعجي ال ليصفتلاو « فلأب نيدبعلا

 كنم تعب لاق اذإ هنإف « عيبلا يف قرفتي ال امك يأ :ش ( عييملا يف امك ةيمستلا قرغتب ) :م دحتملا
 نود امهدحأ يف دقعلا لبقينأ يرتشملل سيل ةئامسمخب امهنم دحاو لك نيدبعلا نيذه
 . هنمث دقف اذإ امهدحأ ضبقي نأ هل سيل كلذكو «رحآلا

 نيدقعلا دحأ نأل ؛ داحتالا ىلإ ةجاح ال هنأ ) :م : تادايزلا ةياور هجو يأ :ش ( يناثلا هجو ) :م

 ‹ جيورتلل ديجلا ىلإ ءيدرلا مضب ترج ةداعلا نإف ‹ عيبلا فالخب :ش (رخآلا يف اطورشم ريصي ال

 لوبقف « نهارلا كلم ليزي ال هنإف « نهرلا فالخب « عئابلا ررضتي امهدحأ لوبق زاج ولف
 حصألا يف خياشملا فلتخاو : ةعيرشلا جات لاقو . نهارلا رضي ال امهدحأ يف دقعلا نهترملا
 .« لصألا » يف ركذ ام حيحصلاو : يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش : لاق : تلق « امهنم

 هيلع امهنم دحاو لكل نيدب نيلجر دنع ةدحاو اًنيع نهر نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 رخآللو مهارد امهدح الو نیکیرش انوکی مل ناف « ال وأ نیدلا يف نیکیرش اناک ءاوس :ش ( زاج

 نهر) :م ةدحاولا نيعلا عيمج يأ :ش ( اهعيمجو ) :م فالخ هيف ملعي الو < ًضيآ رتاج هناف ریناند
 يف يآ :ش ( هيف عويش الو « ةدحاو ةقفص يف نيعلا عيمج ىلإ فيضأ نهرلا نأل ؛ امهنم دحاو لك دنع

 يف عويشلا نكمتي ال هنإف « صخش ىلع هتعامحل بجي صاصقك نيقحتسملا ددع ببسب نوهرلا
 . نيقحتسملا ددع رابتعاب لحل ا

 الأ ‹ نيفصن امهنيب ماسقنالا بجوي نينثا ىلإ نهرلا ةفاضإ نأل « عويش هيف لب : تلق نإف
 لامكلا ىلع امهنم دحاو لك قحب سوبحم لكلا نأ : باوحلا . ؟ كالهلا ةلاح مسقني هنأ ىرت
 لحم ىلع اًسوبحم نوكي نأ زوجي دحاولا نيعلاو سبحلا نهرلا نم دوصقملاو « زاوجلل ًايرحت

 . لامکلا ىلع امهنم لک نید

 يآ :ش ( اذهو « نيدلاب اًسسبتحم ) :م ريصي هنأ نهرلا بجوم يأ :ش ( هتوریص هبجومو ) :م

 امک « يفانت الو :ش ( امهنم دحاو لکب اًتسوبحم راصف ‹ یرجتلاب فصولا لبقي ال ام ) :م سابتحالا
 هسفنل كلذ نوكي صاصقلا ىفوتساو نيلوتقملا ءايلوأ نم دحأ رضحف ةعامج دحاو لتقاذإ

 . نیقابللو
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 لكف اياهت نإف : لاق -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع زوجت ال ثيح نيلجر نم ةبهلا فالخب اذهو

 ؛ نيدلا نم هتصح امهنم دحاو لك ىلع نومضملاو رخآلا قح يف لدعلاك هتبون يف امهنم دحاو
 ىطعأ نإف لاق . ازجتي ام ءافيتسالا ذإ « هتصح ًايفوتسم امهنم دحاو لك ريصي كالهلا دنع نأل

 ريغ نم امهنم دحاو لك دي يف نهر نيعلا عيمج نأل « رخآلا دي يف ًانهر هلك ناك هنيد امهدحأ
 : لاق . نمثلا نم هتصح نييرتشملا دحأ ىدأ اذإ عيبلا سبح اذه ىلعو « قرفت

 دوصقملا نأل :ش ( -هللا همحر-ةفينح يبأ دنع زوجتال ثيح نيلجر نم ةبهلا فالخب اذهو ) :م

 . اذهل اكلام نيعلا عيمج نوكي نأ ليحتسيو « كلما ةبهلاب

 :ش ( اياهت نإف ) :م اذه « لاق » ظفل خسنلا نم ريثك يف سيلو : فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 :ش ( رخآلا قح يف لدعلاك هتبون يف امهنم دحاو لكف ) :م ًاموي رخآلاو ًاموي امهدحأ كسم نأب

 كله ول ىتح « امهنم دحاو لك نامض يف نهرلا نوكي نأ رخآلا قح يف لدعلاك هنوك ةدئافو

 . هبيصن امهنم دحاو ىلع نومضملا نوكي امهدحأ دنع نهرلا

 اذه :ش ( نيدلا نم هتصح امهنم دحاو لك ىلع نومضملاو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نوكي نأ هتروص نيلجر دنع ةدحاو ًانيع نهر نإف هلوق وهو انعم رم يذلا يرودقلا لوق ةمتت نم

 نم نورشع كلهفامهرد نوثالث نهارللو « هيلع ةسمحخ رخآلل نهارلا ىلع ةرشعامهدحأل

 بحاص نمو هاثلث ةرشعلا بحاص نم طقسيو « ًاثالث امهدي يف نهرلا نم ةرشعلا ىقبتف نهرلا
 بحاصلو « ثلثو ثالث يهو « ةرشعلا ثلث ةرشعلا بحاصل نهرلا ىلع نوكيف ةثالث ةسمخلا

 . مهرد اثلثو مهرد وهو ةسمخلا ثلث ةسمحلا

 يأ :ش (ازجتي امن ءافيتسالا ذإ« هتصح اًيفوتسم امهنم دحاو لك ريصي كالهلا دنع نأل) :م

 . هتصح ًايفوتسم دحاو لك ريصي كلذلف « أزجتي ام ءافيتسالا نأل ؛نهارلا

 دحأ يأ :ش (امهدحأ ) :م نهرلا يأ :ش ( ىطعأ نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دي يف نهر نيعلا عيمج نأل ؛ رخآلا دي يف اتهر ) :م نهرلا لك يأ :ش ( هلك ناك هنيد ) :م نينهترملا

 ول « طوسبملا » يفو . ةعيدو هفصنو نهر فصن ةثالثلا دنعو :ش ( قرفت ريغ نم امهنم دحاو لك
 لك ناهترا نأل ‹ ةثالثلا ةمئألل ًافالخ ىدأ ام درتسي نأ هنيد ىدأ يذلا رخآلا دنع نيعلا كله

 هنيد ًايفوتسم كالهلا دنع امهنم دحاو لك ريصيف « رخآلا قح يف لدعلاك هتبون يف امهنم دحاو
 . ءافيتسالا رركتي اليك هاطعأ ام ًادرتسم نهرلا ةيلام نم

 اذإ روكذملا مكح ىلعو يأ :ش ( هتصح نييرتسشملا دحأ ىدأ اذإ عييملا سبح اذه ىلعو ) :م

 عيبملا سبحي نأ عئابلل ناك :ش ( نمللا نم ) :م هتصح امهدحأ ىدأف دحاولا نم نانثالا ىرتشا

 «ريغصلا عماحلا» يف ةروكذم تسيل ةلأسملا هذه نإ فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م . رخآلا بيصنب
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 ‹ نيدلا لكب نهر نهرلاو « زئاج وهف ادحاو ًانهر الجر امهيلع نيدب نالجر نهر نإو

 ‹ عويش ريغ نم لكلا يف لصحي نهرلا ضبق نأل نيدلا عيمج يفوتسي ىتح هكسمي نأ نهترمللف
 وهف هضبقو هدي يف يذلا هدبع هنهر هنآ لجر ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك نالجرلا ماقآ نإف

 دحاو لكل ءاضقلا ىلإ هجو الو ‹ دبعلا لك هنهر هنأ هتتيبب تبثأ امهنم دحاو لك نأل «لطاب

 ةلاح يف كلذل انهر هلكو ء اذهل انهر هلك نوكي نأ ليحتسي دحاولا دبعلا نأل ؛ لكلاب امهنم

 امهنم دحاو لكل ءاضقلا ىلإ الو ‹ ةيولوألا مدعل هنيعب دحاول هلكب ءاضقلا ىلإ الو « ةدحاو

 ‹ رتاهتلا نيعتو امهب لمعلا رذعتف عويشلا ىلإ يدؤي هنأل ؛ فصنلاب

 امهيلع نيدب نالجر نهر نإو ) :م « ةرصتخم » يف يخ ركلا اهركذ اغنإو ٠٠ يرودقلا رصتخمو

 ؛ نيدلا عيمج يفوتسي ىتح هكسم نأ نهترمللف ‹ نيدلا لكب نهر نهرلاو « زئاج وهف ًادحاو ًانهر ًالجر
 عاشملا نهر نآ ال عويشلاب ةثالثلا ةمئألا دنعو :ش ( عويش ريغ نم لكلا يف لصحي نهرلا ضبق نأل

 . مهدنع زئاج

 ' نهر نإف هلوق دنع امهركذ قبس ناذلل يآ : ةعيرشلا جات لاق :ش ( نالجرلا ماقأ نإف ) :م

 اذه ىلإ « ةجاح ال ذثيحو « نالجر ماقأ نإف خسنلا ضعب يفو « نيلجر دنع ةدحاو ًانيع

 يآ :ش ( لجر ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ) :م نالجرلا ماقأو لجر دي يف دبع: هتروص . فلكتلا

 نم دحاو لك مايق يآ :ش ( لطاب وهف هضبقو هدي يف يذلا هدبع هنهر هنأ ) :م هدي يف دبعلا ره يذلا

 سايقلا يف نهرلا : تاداهشلا باتك يف لاقو :ثيللا وبأ ةيقفلا لاق يأ ‹ لطاب نهرلاب نيتنيبلا

 ءيشلا نوكي نأ زوجي هنأ ناسحتسالا هجو ذخأف . سايقلابو « زئاج ناسحتسالا يفو « لطاب

 فنصللا هركذام سايقلا هجو . هقح فصنب هفصن امهنم دحاو لكل نوكيف نيلجر دنع ًانهر

 هجو الو « دبعلا لك هنهر هنأ هتنيب تبثأ ) :م نيلجرلا نم يأ :ش ( امھنم دحاو لک نأل ) :م : هلوقب

 م دبعلا لكب يأ :ش ( لكلاب امهنم دحاو لكل ) :م مكحلا ىلإ اًضيأ هجو ال يأ :ش ( ءاضقلا ىلإ

 ةلاحتسالاو :ش ( ةدحاو ةلاح يف كلذل اتهر هلكو « اذهل اتهر هلك نوكي نأ ليحتسي دحاولا دبعلا نأل)

 م دبعلا لكب يأ :ش ( هلكب ) :م مكحلا ىلإ هجو الو يأ :ش ( ءاضقلا ىلإ الو ) :م ةرهاظ هيف

 نم يأ «امهنم ىلوأ نوكي نم مدعل يآ :ش ( ةيولوألا مدعل هنيعب ) :م نينثالا نم :ش ( دحاول)

 ىلإ يدؤي هنأل) :م دبعلا فصنب يأ :ش ( فصنلاب امهنم دحاو لكل ءاضقلا ىلإ الو ) :م نينثالا

 يأ :ش ( رتاهتلا نيعتو ) :م نيتنيبلاب يأ امهنم لكل ءاضقلا نأل يأ :ش ( امهب لمعلا رذعتف عويشلا

 هجو الو يأ « ءاضقلا نأ الو « حيجرتلا مدعل مكحلاف « كرتلاو اهطقاست يأ « نيتنيبلا رتاهت

 . امهنم دحاو لكل مكحلا ىلإ اًضيأ
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 باتك يف لعجو امهنيب خيراتلا لهج اذإ اعم هانهترا امهنأك « امهل انهر نوكي هنإ : لاقي الو

 ًالك نأل؛ ةجحلا هتضتقا ام فالخ ىلع لمع اذه : لوقن انأل « ناسحتسالا هجو اذه « تاداهشلا

 نوكي سبح تبثي ءاضقلا اذهبو « ءافيتسالا يف هلثم ىلإ ةليسو نوكي اسبح هتنيبب تبثأ امهنم

 امايق ناك نإو هانركذ امو « ةجحلا قفو ىلع ًالمع اذه سيلو « ءافيتسالا يف هرطش ىلإ ةليسو
 ال لطابلا نأل ‹ ةنامأ كلهي كله ولف ًالطاب عقو اذإو « هتوقل هب ذخأ -هللا همحر- ًادمحم نكل

 انفصو ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأف امهيديأ يف دبعلاو نهارلا تام ولو : لاق . هل مكح

 هقحب هعیبی اًتهر هفصن امهنم دحاو لک دی يف ناک

 هانهترا امھناک) :م نینثالل يأ :ش ( امهل اهر نوكي ) :م دبعلا نأ يأ :ش ( هنإ :لاقي الو ) :م

 حصي كلذك ناك اذإف ‹ نينثالا ىتنيب نيب ملعي مل خيراتلا نأل يأ :ش ( امهنيب خيراتلا لهج اذإ ًاعم

 «تاداهشلا باتك يف لعجو ) :م : هلوقب هيلإ راشأ «ناسحتسالا هجو اذهو « امهنيب ًانهر نوكي نأ

 نم هركذ يذلا اذه «طوسبملا » نم تاداهشلا باتك ىف دمحم لعج يأ :ش ( ناسحتسالا هجو اذه

 . زاوج ا يف ناسحتسالا هجو نأ الإ لاقي ال هلوق
 :ش ( اسبح هتنيبب تبثأ ام هنم الك نأل ؛ ةجحلا هتضتقا ام فالخ ىلع لمع اذه : لوقن انأل ) :م

 ۾ ةليسو نوكي سبح لثم ىلإ يأ :ش ( هلثم ىلإ ةليسو نوكي ) :م سبح نهرلا نأل « اًسبح هامس

 (هرطش ىلإ ةليسو نوكي سبح تبثي ءاضقلا اذهبو ) :م نهرلا لك ءافيتسا يأ :ش ( ءافيتسالا يف )

 نوكي قح توبث ءاضقلا سيل يآ :ش (اذه سيلو ءافيتسالا يف ) :م سبحلا رطش ىلإ يأ :ش

 ًالك نأل « امهنم دحاو لك اهب موقت يتلا :ش ( ةجحلا قفو ىلع ًالمع ) :م سبحلا رطش ىلإ ةليسو

 فصن ىلإ ةليسو نوكي اذه لعج ولو . هقح مامت ءافيتسا ىلإ ةليسو نوكي اًسبح تبثي امهنم
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 . هفح

 ناو ) :م لطاب هنآ وهو « باوجلا يف انركذ ام يأ : ةعيرشلا جات لاق :ش ( هانركذ امو ) :م

 ًادج زيزع اذهو « ناسحتسالا كرتو سايقلاب يأ :ش ( هب ذخأ -هللا همحر- دمحم نكل اًسايق ناک

 ناسحتسالا هجو فعضو « سايقلا ةوقل يأ :ش ( هتوقل ) :م ناسحتسالا ىلع سايقلا مدق ثيح

 ولف ًالطاب ) :م روكذملا نهرلا يآ :ش ( عقو اذإو ) :م حصي الف ةنيبلا هب تماق ام فالخب لمع هنآ هل

 . ءيش دحأل مزلي الف :ش ( هل مكح ال لطابلا نأل ؛ ةنامأ كلهي كله

 اذهب راشأ :ش ( نهارلا تام ولو ) :م :ريغصلا عماجلا» يف دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 م نهارلا تام اذإ ام نايب يف ةلأسملا هذهو «ًايح نهارلا ناك اذإ اميف ةمدقعملا ةلأسملا نأ ىلإ

 ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأف ):م نينهترملا ديأ يف دبعلا نأ لاحلا يأ :ش ( امهيديأ يف دبعلاو)

 :ش ( هقحب هعیبی اتهر هفصن امهنم دحاو لک دی يف ناک ) :م هنهترا امهنم لک نأ یلع يأ :ش (انفصو
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 لوق وهو ‹ لطاب اذه سايقلا يفو « -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو « ًاناسحتسا
 هب ءاضقلا نوكيف ‹ نهرلا دقعل يلصأ مكح ءافيتسالل سبحلا نأل ؛ -هللا همحر- فسوي يبآ

 داري ال دقعلا نأ : ناسحتسالا هجو . ةايحلا ةلاح يف امك عويشلل لطاب هنآو ‹ نهرلا دقعب ءاضق

 ءافيتسالا تامملا دعبو ‹ هرضي عويشلاو سبحلا ةايحلا ةلاح يف همكحو همكحل داري امنإو « هتاذل

 ناتخأ تعدا وأ « ةأرما حاكن نالجرلا ىعدا اذإ امك راصو « هرضي ال عويشلاو نيدلا يف عيبلاب

 هنأل ؛ تامملا دعب مهنيب ثاريم اب ىضقيو ةايحلا ةلاح يف ترناهت ةنيبلا اوماقآو لجر ىلع حاكللا

 . ملعأ هللاو « ماسقنالا لبقي

 :ش ( وهو ) :م ناسحتسالا هجو ثيح نم يأ :ش ( اًتاسحتسا ) :م هقح فصن دحاو لک هعبیي يآ

 يبأ لوق وهو ‹ لطاب اذه : سايقلا يفو « -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ لوق) :م ناسحتسالا يآ

 يأ :ش ( هب ءاضقلا نوكيف « نهرلا دقعل يلصأ مكح ءافيتسالل سبحلا نأل ؛ - هللا همحر- فسوي

 عويشلل) :م لطاب نهرلا دقعب ءاضقلا يأ :ش ( لطاب هنأو « نهرلا دقعب ءاضق) :م ءافيتسالل سبحلاب

 مزليف فصنلا يف الإ امهنم دحاو لكل ءاضقلا نم نكمتيال هنأل :ش ( ةايحلا ةلاح يف امك

 . عويشلا

 سبحلا ةايحلا ةلاح يف همكحو همكحل داري امنإو « هتاذل داري ال دقعلا نأ : ناسحتسالا هجو ) :م

 نيدلا يف عيبلاب ءافيتسالا تامملا دعبو ) :م« زوجي ال عويشلا يف سبحلا نأل :ش ( هرضي عويشلاو

 ىعدا اذإ امك ) :م حاكنلا باتك يف اعيمج اولاق امك اذه مكح يأ :ش ( راصو « هرضي ال عويشلاو

 م امهجوزت هنأ :ش ( لجر ىلع حاكنلا ناتخأ تعدا وأ ) :م اهجوزت هنأ :ش ( ةآرما حاكن نالجرلا

 ةنيبلا يأ :ش ( ترتاهت ) :م مهاوعد ىلع :ش ( ةنيبلا ) :م ناتخألاو نالجرلا يأ :ش (اوماقأو)

 لحت الوهو « لحلا ةايحلا ةلاح يف دوصقملا نأل « مهل ىضقيال ينعي ( ةايحلا ةلاح يف ) مهنم

 م ثاريملا نأل يأ :ش (هنأل ؛ تامملا دعب مهنيب ثاريملاب ىضقيو )ةنيبلا لبقت تامملا دعبو ةكرشلا

 وهو« فصنلاب امهنم لجر لكل ىضقيو « عايشلاو ةكرشلا لحت : لاق هنأل :ش ( ماسقنالا لبقي )

 . ( ملعأ هللاو) :م ‹ ثاريملا فصنبو رهملاب امهنم دحاو لكل نيتخألل ىضقيو « جوزلا ثاريم
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 . . « ةيادهلا حرش يف ةيانبلا » : نم رشع يناثلا ءزجلا مت

 . اًضيأ نهرلا باتك نم يقابلاب ائدتبم رشع ثلاثلا ءزجلا : هيليو
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 ا سمللاو رظنل ايف لصف

 هر عو ء 1 اربتسالا يف لصف

 ةبرش هلا باتک
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 نهرلا باتك

 esen زوج ال امو هب ناهترالاو هناهترا زوجي ام نایب يف باب

 يدؤي ىتح هضبقي نأ هل نکي مل اهدحأ ةصح ضبق فلاب نيدبع نهر نمو لصف

 eseren خلإ . . . نيدلا يقاب
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